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A Oriflame desenvolve fórmulas especializadas para promover uma beleza holística - corpo, 
mente e pele saudáveis. A nossa filosofia de formulação garante que desenvolvemos os nossos 
suplementos alimentares com base em ingredientes com integridade, rigorosamente testados 
para serem seguros para si, com eficácia comprovada. 
A Oriflame tem uma abordagem holística no que respeita à Wellness. Acreditamos na sinergia 
de uma alimentação saudável, atividade física, sono suficiente, bem-estar emocional, 
incluindo a vida social e a gestão do stresse com vista ao bem-estar físico e mental. Os nossos 
nutricionistas entendem as necessidades do corpo ao longo da vida, desde a infância até à 
idade adulta. As nossas principais áreas de foco incluem: bem-estar diário, controlo de peso e 
fitness. 

Beauty by Sweden é a nossa essência e inspiramo-nos na Alimentação Nórdica para criar as 
nossas fórmulas. A Dieta Nórdica é uma alimentação que se foca em alimentos integrais 
sazonais, de origem local, dos países nórdicos, incluindo a Suécia. Os alimentos básicos desta 
dieta incluem bagas e frutas, legumes (couve e tubérculos), peixes gordos (arenque, cavala e 
salmão), peixes magros, laticínios, leguminosas (ervilhas e favas), cereais integrais (cevada, 
aveia e centeio), nozes e ervas. O uso de óleo de colza (canola) é incentivado na preparação 
dos pratos bem como nas saladas. A Dieta Nórdica tem sido associada a muitos benefícios 
para a saúde (Renzella et al., 2018).

Wellness ao Estilo Sueco
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Muitas pessoas procuram atalhos para um estilo de vida mais saudável que seja fácil 
de implementar no seu dia a dia. Na Oriflame, acreditamos numa abordagem holística 
no que diz respeito à saúde, que se foca em cada aspeto de uma vida saudável. 
Também acreditamos que, para ter consistência na vida, precisa de rotinas. Rotinas 
que consiga manter. Com as rotinas Wellness by Oriflame, poderá manter o estilo de 
vida saudável que se adequa às suas necessidades. 

As Nossas Rotinas Diárias Wellness

Suplementos nutricionais que proporcionam vitaminas, minerais e outros nutrientes  
para complementar ou aumentar o conteúdo nutricional dos alimentos que consumimos.  
Os suplementos nutricionais são usados   para muitos fins.   
• ajudar a apoiar a saúde e energia 
• apoiar o sistema imunitário e reduzir os riscos de doenças relacionadas com a idade 
• melhorar o desempenho nas atividades desportivas e mentais 
• apoiar o consumo de nutrientes durante os períodos de restrição alimentar 
• ajudar a regular o trânsito intestinal 
A suplementação regular é a solução perfeita para ajudar a preencher quaisquer 
carências de nutrientes, com base nas necessidades individuais, garantindo que obtém 
tudo o que precisa para que o corpo funcione da melhor forma.   
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma 
alimentação variada e equilibrada, mas sim como um complemento a uma dieta 
variada, a fim de garantir níveis ideais   de nutrientes. Os produtos Wellness by Oriflame 
baseiam-se nas mais rigorosas normas de segurança da UE. Não acreditamos em 
sobredosagem, pelo que incluímos até 100% do VRN (Valores de Referência do 
Nutriente). Desta forma, disponibilizamos produtos seguros que podem ser  
usados a longo prazo, todos os dias.  

Os Benefícios de Fazer uma 
Suplementação Regular
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Caroline Cummins 
Licenciatura, Mestrado  
Diretora de Comunicações Científicas - 
Wellness, Investigação e Desenvolvimento 
Oriflame, Dublin, Irlanda.

 •  Nutricionista Registada 
 
•  Mestre em Nutrição na Universidade 

Queen Margaret, Edimburgo, Escócia
 
•  Licenciada em Ciências Alimentares pela 

Universidade de Dublin, Irlanda 

•  Diploma em Marketing Digital pelo 
Instituto Fitzwilliam, Dublin, Irlanda

•   Ampla experiência na indústria, na área 
de desenvolvimento de novos produtos, 
inovação e comunicação nutricional 

 
•  Experiência em investigação na área da 

nutrição, nutrição desportiva e alimentos 
funcionais 

Isabella Lee 
Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 
Cientista Nutricional Global em Marketing 
de Produto - Wellness, Oriflame, Estocolmo, 
Suécia.
 

•  Nutricionista 

•  Licenciada e metre em Nutrição pela 
Universidade de Estocolmo e Instituto 
Karolinska, Suécia

•  Doutorada em Ciências Alimentares pela 
Universidade Sueca de Ciências 
Agronómicas, Suécia

•  Autora e co-autora de cinco artigos 
científicos revistos   por pares na área do 
apetite e metabolismo. 

 
•  Realizou ensaios clínicos para avaliar os

O Conselho de Nutrição da Wellness by Oriflame é composto por nutricionistas 
experientes, especialistas altamente competentes em nutrição e saúde. Com os seus 
conhecimentos em diferentes áreas, os nossos nutricionistas ajudam a desenvolver 
produtos e oferecem orientações úteis no que diz respeito à nutrição. 

Conselho de Nutrição Wellness  
by Oriflame
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efeitos de alimentos de centeio  
integral, fibra alimentar e proteína 
vegetal no apetite, hormonas, 
metabolismo e respostas intestinais  
em adultos saudáveis.
  
•  Com experiência em investigação 

sensorial e inovação na categoria  
de alimentos e bebidas, combinando 
diferentes disciplinas, tais como 
quantitativa, qualitativa e neurociência 
para conhecimentos aprofundados. 

 
•  Experiência na área da nutrição  

e apetite 

Marlene Nordlander 
Licenciatura, Mestrado 
Formadora Wellness Global no 
Departamento de Apoio às Vendas 
Global - Wellness, Oriflame, Estocolmo, 
Suécia.
 
• Nutricionista  Registada 

 
•  Licenciada e metre em Nutrição  

pela Universidade de Uppsala  
e Universidade Umeå, Suécia 

•  Instrutora de fitness certificada  
e massagista 

•  Começou a dar formações na área da 
nutrição e saúde em 2009

 
• Experiência em nutrição desportiva 
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Produtos Desenvolvidos na Suécia  
e Produzidos de Acordo com Padrões  

de Qualidade Reconhecidos 
Internacionalmente

ALEMANHA 
PRODUÇÃO

IRLANDA 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

REINO UNIDO  
PRODUÇÃO

Normas e certificações que os nossos produtos, fabricantes ou fornecedores detêm:
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CHINA 
ENVASE E EMBALAGEM 
PARA O MERCADO DA 
CHINA

ÍNDIA 
ENVASE E EMBALAGEM 
PARA O MERCADO DA 
ÍNDIA

AS NOSSAS INSTALAÇÕES DE FABRICO POR TODO O MUNDO. 
É importante saber que os produtos da Wellness by Oriflame são 
desenvolvidos de acordo com as mais rigorosas normas de segurança, 
qualidade e eficácia. A segurança e eficácia devem ser sustentadas por 
dados científicos reconhecidos.

SUÉCIA 
DESENVOLVIMENTO 
DOS PRODUTOS
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Todos os nossos produtos seguem as mais rigorosas normas 
de qualidade e segurança Wellness by Oriflame e são 

certificados por diferentes organizações por cumprirem  
os seus critérios específicos.

GMP 
GMP (Boas práticas de fabrico) é uma orientação rigorosa que define os aspetos 
de produção e testes que podem impactar a qualidade de um produto. A qualidade 
GMP é de nível farmacêutico.

HACCP  
(Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) é um sistema de controlo para 
a produção, armazenamento e distribuição de produtos alimentares, que visa 
identificar e controlar os perigos para a saúde.

CERTIFICAÇÃO ISO/IFS/BRC 
Para assegurar que os suplementos alimentares e alimentos são produzidos num 
ambiente seguro, a Wellness by Oriflame trabalha com instalações de fabrico  
que contêm certificação ISO* (Organização Internacional de Padronização),  
IFS* (Norma Internacional de Segurança dos Alimentos) ou BRC*  
(Consórcio Britânico do Retalho).

FABRICANTES

Qualidade na qual pode confiar
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Os nossos óleos de 
peixe são certificados 
sustentáveis pela FOS

FRIEND OF THE SEA  
Os nossos óleos de peixe são certificados sustentáveis  
pela Friend of the Sea (FOS). FOS é uma organização  
não-governamental (ONG) e sem fins lucrativos, cuja missão  
é a conservação do habitat marinho. Este é um projeto pioneiro 
de certificação internacional para produtos originados de 
pescarias e aquacultura sustentáveis. A FOS orienta pescarias 
que se juntaram ao programa de certificação, de forma  
a adotarem métodos de pesca seletiva e, assim, reduzirem 
o impacto no ecossistema através de rendimento máximo 
sustentável. Esta certificação assegura também elevados 
critérios de qualidade em termos de eficiência energética  
e responsabilidade social.

INGREDIENTES

NÃO OGM  
Os nossos produtos são produzidos de acordo com as 
regulamentações OGM (organismo geneticamente modificado) 
da UE 1829/2003 e 1830/2003.

CERTIFICADOS DOS PRODUTOS

MARCA REGISTADA THE VEGAN SOCIETY  
As Sopas Natural Balance são registadas com a Marca 
Registada The Vegan Society, pelo que garantimos que todas 
as matérias primas e produtos finais usados nas Sopas Natural 
Balance são livres de ingredientes provenientes de animais.

PRODUTO 
NÃO OGM 
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A História Por Detrás Do 
Batido Natural Balance

A Wellness by Oriflame é parceira da Comunidade de 
Ciências da Vida de Igelösa, um centro de pesquisa médica 
em Lund, Suécia. Antes de se reformar, o Professor Stig Steen 
foi um cirurgião líder na área de transplante de coração  
e pulmão.  O Professor Stig Steen e a sua equipa focavam-se 
no desenvolvimento de novos métodos clínicos e inovações na 
área do transplante de órgãos, ressuscitação cardiopulmonar 
e prevenção de doenças relacionadas com o estilo de vida. 
Um componente crucial do seu trabalho é a nutrição e, desde 
que Igelösa foi fundada em 1998, este tem tido um foco cada 
vez maior. Igelösa é reconhecida mundialmente como um 
centro de inovação e é regularmente visitada por cientistas 
investigadores e médicos de todo o mundo. 
Robert af Jochnick, fundador da Oriflame, conheceu  
o Professor Stig Steen em 2006, devido a interesses em comum 
na área da ciência. Foi na cozinha de desenvolvimento de 
produtos em Igelösa que se deu início ao desenvolvimento  

e testes da primeira fórmula de Batido Natural Balance, que tinha como objetivo melhorar  
o estado nutricional dos seus pacientes. Esta incrível conquista dá vida a uma visão comum 
de Stig Steen e da Wellness by Oriflame de criar mudanças positivas na vida das pessoas, 
através de uma nutrição adequada, comprovada pela ciência. 
Lançado em 2008, e posteriormente desenvolvido ao longo dos anos, o Batido Natural 
Balance tornou-se um dos produtos mais apreciados da Oriflame. Vendido em mais de  
40 países pelos Parceiros da Marca Oriflame, o Batido Natural Balance ajuda a estabelecer 
uma rotina diária saudável, juntamente com uma dieta saudável e equilibrada. 
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A História por Detrás 
do WellnessPack

O dia a dia é atarefado, os dias passam a correr. Quando cada momento é preenchido 
com reuniões, prazos e deveres sociais, é fácil sentir que simplesmente não há horas 
suficientes no dia, ou dias suficientes na semana, para fazer tudo aquilo que tem de fazer 
– quanto mais encontrar tempo para priorizar as rotinas de que necessita para promover 
a saúde mental e física. 
 
O WellnessPack Man/Woman é uma forma prática e ideal de o/a ajudar a ir ao encontro 
da sua dose diária recomendada de vitaminas, minerais, ácidos gordos e antioxidantes 
essenciais, além de lhe elevar os níveis de energia, para que consiga agarrar com 
confiança os desafios que a vida lhe lançar. Além disso, foi desenvolvido na Suécia,  
com ingredientes seguros e eficazes.  
 
Cada saqueta WellnessPack contém: 
 
Multivitamínico e Mineral: Proporciona 12 vitaminas e 10 minerais essenciais, necessários 
para apoiar os requisitos nutricionais diários e específicos para homens e mulheres. 
Ajuda a preencher qualquer carência de micronutrientes na alimentação. Quando 
tomado juntamente com uma alimentação equilibrada, este Multivitamínico e Mineral 
pode ajudar a apoiar o sistema imunitário, o metabolismo, a saúde da pele e o bem-estar 
geral.  
 
Ómega 3: Contém os ácidos gordos essenciais DHA e EPA de que o corpo necessita 
para apoiar a saúde do coração**, cérebro*** e olhos***. Fornece óleo de peixe 
naturalmente rico em DHA e EPA, derivado de peixe de reservas de pesca sustentáveis , 
  e certificado pela organização Friend of the Sea.  
 
Astaxantina e Extrato de Mirtilo: contém uma combinação de antioxidantes que inclui  
um dos antioxidantes mais poderosos da natureza, a astaxantina proveniente de 
microalgas, bem como extrato de mirtilo, vitamina C e vitamina E. Esta combinação ajuda 
a combater os danos oxidativos provocados pela exposição excessiva a radicais livres 
prejudiciais.  
 
Tome-o onde quiser — o WellnessPack Man/Woman é uma forma prática de desfrutar  
de um apoio nutricional, todos os dias!* 
 
*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada 
**O efeito benéfico é obtido com uma toma diária de 250 mg de EPA e DHA 
***O efeito benéfico é obtido com uma toma diária de 250 mg de DHA 
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Batido Natural Balance

O Batido Natural Balance foi originalmente desenvolvido pelo Professor Stig Steen. 
Este é um snack fácil, saboroso e prático, rico em proteínas e fibras alimentares.  

Com proteínas de três fontes diferentes: ervilha, ovo e soro de leite, e fibra alimentar 
de três fontes diferentes: maçã, rosa mosqueta e beterraba sacarina. Fácil de 
misturar com água para criar batidos saborosos, disponível em três sabores 

diferentes: baunilha, morango e chocolate.* 
 

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  
variada e equilibrada.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•  Use como snack saudável.
 
•  1-2 porções por dia.
 
•  Adicione uma porção (18 g) do Batido Natural Balance a 150 ml de 

água. Misture bem até obter uma mistura homogénea.

21 
porções por 
embalagem
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CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

3 FONTES DE PROTEÍNAS

3 FONTES DE FIBRA 

TRÊS DELICIOSOS 
SABORES

Com 1,7 g de fibra alimentar por porção, proveniente  
de maçã, rosa mosqueta e beterraba sacarina.

• Baunilha 
• Morango 
• Chocolate

Com 6,7-7,1 g de proteína por porção, incluindo todos  
os 9 aminoácidos essenciais, proveniente de ervilha,  
ovo e soro de leite

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

MORANGOBAUNILHA CHOCOLATE

ENERGIA

PROTEÍNA

SAL

LÍPIDOS  
dos quais saturados

Batido Natural Balance Morango 
Conteúdo por porção (18g)

dos quais aminoácidos 
essenciais

HIDRATOS DE CARBONO
dos quais açúcares
dos quais lactose

FIBRA ALIMENTAR

71 Kcal 71 Kcal 70 Kcal

7,1 g 7,0 g 6,7 g

~3 g ~3 g ~3 g

6,4 g6,3 g 6,1 g

3,8 g3,6 g 3,5 g
1,7 g 1,6 g 1,6 g

1,6 g 1,6 g 1,8 g

1,6 g 1,7 g1,5 g
0,4 g 0,4 g 0,4 g

0,26 g 0,25 g 0,23 g

RESULTADOS:

ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

•   Elevado teor de proteína
•  A proteína contribui para a manutenção e aumento  

da massa muscular
•  Elevado teor de fibras

•  Não OGM
•  Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais
•   Fórmula em conformidade com requisitos Halal
•  Sem Glúten

DESCRIÇÃO:

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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O que é a sucralose? 
A sucralose é um Edulcorante de Baixas Calorias ou Sem Calorias (LNCS). Este provém 
de açúcar natural (sucrose), mas é aproximadamente 600x mais doce, pelo que mesmo 
uma minúscula quantidade irá conferir doçura. A sucralose foi extensivamente avaliada 
por diferentes autoridades reguladoras e considerada segura para consumo e não 
cancerígeno, mesmo em quantidades que excedem significativamente a dose diária 
aceitável. Foi estabelecida uma DDA (dose diária aceitável) de 15 mg/kg de peso 
corporal. Para uma pessoa com 70 kg, a DDA será de aproximadamente 70 x 15 = 1050 
mg por dia. Uma dose do Batido Natural Balance contém aproximadamente 13 mg of 
sucralose, um nível muito inferior à DDA para a pessoa comum. 
 
Quantas porções de Batido Natural Balance posso consumir por dia 
A quantidade diária recomendada é de 1-2 porções por dia. O conteúdo de sucralose 
no Batido Natural Balance é tão baixo que é perfeitamente seguro consumi-lo duas vezes 
por dia.  
 
Posso usar o Batido Natural Balance como substituto da refeição? 
O Batido Natural Balance não foi formulado com o objetivo de substituir a refeição. Ele é, 
sim, uma forma fácil e deliciosa de consumir proteína e fibra de qualidade. O Batido 
Natural Balance não deve ser promovido como solução de gestão de peso uma vez que 
não vai ao encontro dos critérios rigorosos quanto ao conteúdo de nutricional e de 
energia para ser classificado como substituto de refeição. 
 
 

Baunilha: Proteína de ervilha (Pisum sativum L.)(30,2%), Maçã em Pó (Maçã, Amido de milho) (Malus 
pumila L.), Ovo inteiro em pó (14,2%), Soro doce em pó (de Leite)(12%), Rosa mosqueta em pó (Rosa 
canina L.), Concentrado de soro (de Leite) (5%), Albumina de ovo de galinha em pó (4%), Fibra de 
beterraba sacarina, Aromas naturais, Antioxidante: Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Edulcorante: 
Sucralose. 
 
Morango: Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) (29,7%), Maçã em pó (Maçã, Amido de milho) (Malus 
pumila L.), Ovo inteiro em pó (14%), Soro doce (de Leite) em pó (11,4%), Rosa Mosqueta em pó (Rosa 
canina L.), Concentrado de proteína de soro (de Leite) (5%), Albumina de ovo de galinha em pó (4%), 
Aromas naturais, Fibra de beterraba sacarina, Sumo de beterraba sacarina em pó (Concentrado 
de sumo de beterraba sacarina vermelha, Maltodextrina) (Beta vulgaris L.), Antioxidante: Ácido 
L-ascórbico (Vitamina C), Edulcorante: Sucralose. 
 
Chocolate: Proteína de ervilha (Pisum sativum L.)(25,1%), Maçã em pó (Maçã, Amido de milho) (Malus 
pumila L.), Ovo inteiro em pó (14,6%), Soro doce em pó (de Leite) (10,7%), Cacau magro em pó, 
Rosa mosqueta em pó (Rosa canina L.), Concentrado de proteína de soro (de Leite) (5%), Albumina 
de ovo de galinha em pó (3,8%), Aromas naturais, Fibra de beterraba sacarina, Antioxidante: Ácido 
L-ascórbico (Vitamina C), Edulcorante: Sucralose.”Contém lactose, pode conter vestígios de soja e é 
produzido numa fábrica que processa leite, soja, ovo, glúten e aipo.”

INGREDIENTES

PERGUNTAS FREQUENTES
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Faço exercício físico e vou ao ginásio - Posso tomar o Batido Natural Balance em vez 
de outras fórmulas ricas em proteínas e hidratos de carbono do mercado? 
A fórmula do Batido Natural Balance foi desenvolvida como snack saboroso e prático 
que poderá desfrutar ao longo do dia. Apesar de conter proteína e hidratos de carbono, 
importantes para a prática de desporto, a fórmula não é otimizada para uma nutrição 
desportiva. Contudo, se pretende tomar o Batido Natural Balance para fins desportivos, 
misture-o com leite ou leite de soja, para aumentar o conteúdo de proteínas, hidratos de 
carbono e calorias. Assim, irá fornecer ao corpo energia para o treino e apoiar a 
recuperação dos músculos. 
 
Posso tomar o Batido Natural Balance se tiver uma doença e tomar medicação? 
O Batido Natural Balance é considerado alimento. Não se trata de um produto medicinal 
e não visa tratar ou curar quaisquer carências ou doenças. Em caso de dúvidas, consulte 
o seu médico antes de tomar este produto.  
 
Posso tomar o Batido Natural Balance se tiver intolerâncias/alergias alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. Caso seja alérgico a qualquer um 
dos seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. O Batido Natural Balance não 
contém glúten e contém apenas uma pequena quantidade de lactose (1,6-1,7 g por 
porção), que é bem tolerada pela maioria das pessoas que são intolerantes à lactose. 
Contudo, caso experiencie desconforto, interrompa a toma do produto. 
 
Posso tomar o Batido Natural Balance se estiver grávida ou a amamentar? 
O Batido Natural Balance é considerado um alimento, sendo o seu consumo  
seguro durante a gravidez e amamentação. 

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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Fórmula Proteica

O Fórmula Proteica foi originalmente desenvolvida pelo Professor Stig Steen.  
Uma fórmula com elevado teor de proteína e fibra alimentar, que contém proteína 

proveniente de três fontes diferentes: ervilha, ovo e soro de leite, e a fibra alimentar  
é proveniente de três fontes diferentes: maçã, rosa mosqueta e beterraba sacarina. 
Esta fórmula tem um sabor neutro, não contém aromas ou edulcorantes. A Fórmula 

Proteica foi desenvolvida para a poder adicionar a um vasto leque de bebidas  
e alimentos. Uma solução perfeita para promover uma 

nutrição diária ideal.* 
 

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  
variada e equilibrada.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•  2-3 porções por dia. 
 
•  Adicione uma porção (18 g) de Fórmula Proteica aos seus alimentos ou 

bebidas. Misture bem até distribuir uniformemente o preparado em pó. 

21 
porções por 
embalagem



Com 1,7 g de fibra alimentar por porção, 
proveniente da maçã, rosa mosqueta e 
beterraba sacarina.
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CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

3 FONTES DE PROTEÍNAS
Fornece 8 g de proteína por porção, incluindo todos os  
9 aminoácidos essenciais, provenientes de ervilha,  
ovo e soro de leite

NÃO AROMATIZADA
Sem adição de aromas, açúcares ou edulcorante 
Um produto altamente versátil que poderá adicionar  
aos alimentos ou bebidas.

3 FONTES DE FIBRA Com 1,7 g de fibra alimentar por porção, proveniente  
de maçã, rosa mosqueta e beterraba sacarina.

RESULTADO:

ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

DESCRIÇÃO:

• Elevado teor de proteína 
•  A proteína contribui para a manutenção e aumento da 

massa muscular.
•  Elevado teor de fibras

• Não OGM 
• Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais 
• Fórmula em conformidade com requisitos Halal 
• Sem Glúten 
• Sem açúcares adicionados 
• Com ingredientes de origem natural

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) (31,4%), Maçã em pó (Malus pumila L.) (Maçã (65%), Amido de 
milho), Ovo inteiro em pó (14,5%), Rosa mosqueta em pó (Rosa canina L.), Soro doce (de Leite) em pó 
(9,3%), Soro (de Leite) concentrado (8,3%), Albumina de ovo de galinha em pó, Fibra de beterraba 
sacarina, Antioxidante: Ácido L-ascórbico (Vitamina C). Contém lactose e pode conter vestígios de soja.

LISTA DE INGREDIENTES

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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A que alimentos/bebidas posso adicionar a Fórmula Proteica?  
A Fórmula Proteica é um preparado em pó não aromatizado, sem adição de  
açúcar ou edulcorante, pelo que pode desfrutar dos seus inúmeros benefícios  
sem comprometer os sabores que adora. A Fórmula Proteica pode ser adicionada  
a um vasto leque de alimentos e bebidas – quer durante o processo de confeção  
ou adicionando-a, simplesmente, aos alimentos. Misture-a em bebidas, molhos, 
sopas, cereais, iogurte, entre outros. Seja criativo e... bom apetite! 
 
Faço exercício físico e vou ao ginásio - posso tomar a Fórmula Proteica em  
vez de outras fórmulas ricas em proteínas e hidratos de carbono do mercado?  
A Fórmula Proteica foi desenvolvida para ser adicionada a um vasto leque de 
alimentos e bebidas. Esta fórmula contém proteína e hidratos de carbono que são 
importantes para o desporto. Ao adicioná-la aos seus alimentos diários, irá aumentar 
o conteúdo de proteínas, hidratos de carbono e calorias. Desta forma, irá fornecer 
ao corpo a energia de que necessita para o treino, e apoiar a recuperação  
e crescimento muscular.  
 
Posso tomar a Fórmula Proteica se tiver uma doença e tomar medicação? 
A Fórmula Proteica é considerada alimento. Não se trata de um produto medicinal  

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Conteúdo por porção (18g)

PROTEÍNA

SAL

dos quais aminoácidos essenciais

HIDRATOS DE CARBONO

dos quais açúcares

VITAMINA C

dos quais saturados

do qual lactose

LÍPIDOS

FIBRA ALIMENTAR

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.

72 Kcal

8,0 g

3,7 g

0,5 g

1,2 g

~3 g

1,7 g

1,7 g

5,3 g

41,7 mg (52%*)

0,30 g

ENERGIA

PERGUNTAS FREQUENTES
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e não visa tratar ou curar quaisquer carências ou doenças. Em caso de dúvidas, consulte 
o seu médico antes de tomar este produto. 
 
Posso tomar a Fórmula Proteica se tiver intolerâncias/alergias alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. Caso seja alérgico a qualquer um 
dos seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. A Fórmula Proteica não contém glúten 
e contém apenas uma pequena quantidade de lactose (1,2 g por proção) que é bem 
tolerada pela maioria das pessoas que são intolerantes à lactose. Contudo, caso 
experiencie desconforto, interrompa a toma do produto. 
 
Posso tomar a Fórmula Proteica se estiver grávida ou a amamentar? 
A Fórmula Proteica é considerada um alimento, sendo o seu consumo seguro  
durante a gravidez e amamentação 
 

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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WellnessPack

O WellnessPack confere um vasto espetro de nutrientes que ajudam a colmatar 
potenciais lacunas de micronutrientes da alimentação, tanto para homens como  

para mulheres*. O WellnessPack é uma prática saqueta com uma drageia de 
Multivitamínico e Mineral, duas cápsula de óleo de peixe Ómega 3 e uma cápsula  

de Astaxantina e Extrato de Mirtilo.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 saqueta por dia com uma refeição

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  
variada e equilibrada.

21 
saquetas 

diárias por 
embalagem
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CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

MULTIVITAMÍNICO  
E MINERAL

Formulado para as necessidades individuais das 
mulheres e dos homens – de acordo com as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Até 100% do VRN (Valor de Referência do Nutriente)  
da UE de 12 vitaminas e 10 minerais. 
Um largo espetro de nutrientes essenciais adaptados 
para as necessidades das mulheres e dos homens,  
a fim de apoiar o metabolismo, níveis de energia,  
sistema imunitário, saúde da pele e bem-estar geral.

ÓMEGA 3

ASTAXANTINA  
E EXTRATO DE MIRTILO

SUSTENTÁVEL

O Ómega 3 é certificado pela associação  
Friend of the Sea.

Uma combinação de poderosos antioxidantes, incluindo 
vitaminas C e E, e astaxantina para ajudar a proteger as 
células dos danos oxidativos.

O Ómega 3 é certificado pela associação  
Friend of the Sea.

RESULTADO:

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

DESCRIÇÃO:

• Não OGM 
• Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais 
• Fórmula em conformidade com requisitos Halal 
• Sem Glúten 
• Sem açúcares adicionados 
• Certificado Friend of the Sea (Ómega 3)

Multivitamínico e Mineral
•  Elevado teor de vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, 

B7 e ácido fólico
•  Elevado teor de minerais como ferro, zinco, cobre, 

manganês, selénio, iodo, crómio e molibdénio
•   Fonte de cálcio e magnésio Ómega 3
•  Elevado teor de ácidos gordos ómega 3
 
Astaxantina e Extrato de Mirtilo 
• Fonte de vitamina C 
• Fonte de vitamina E 

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

** O efeito benéfico é conseguido através da toma diária de 250 mg de EPA e DHA. 
***O efeito benéfico é obtido com uma toma diária de 250 mg de DHA.

ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS EFSA*

FÓRMULAS HOMEM  
E MULHER

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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BIOTINA

CÁLCIO

CRÓMIO

COBRE

ÁCIDO FÓLICO

IODO

FERRO

MAGNÉSIO

NIACINA

ÁCIDO PANTOTÉNICO

SELÉNIO

TIAMINA

VITAMINA B12

VITAMINA C

VITAMINA D

ZINCO

RIBOFLAVINA

VITAMINA B6

VITAMINA E

MANGANÊS

MOLIBDÉNIO

VITAMINA A

mcg = micrograma = µg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Conteúdo por 1 drageia (1060 mg)

Multivitamínico e Mineral 
PARA HOMEM 

Multivitamínico e Mineral 
PARA MULHER

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.

800 mcg (100%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1,1 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2,5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

150 mg (19%*) 

100 mg (27%*) 

7 mg (50%*) 

7mg (50%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

55 mcg (100%*) 

40 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)

700 mcg (87.5%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1,1 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2,5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

175 mg (22%*) 

75 mg (20%*) 

14 mg (100%*) 

14mg (100%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

40 mcg (73%*) 

30 mcg (75%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)



50 mg

12 mg (15%*) 

3 mg

1.8 mg (15%*)             

150 mg

100 mg
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INGREDIENTES

Astaxantina e Extrato de Mirtilo: Óleo de girassol, Invólucro da cápsula (Gelatina de Peixe, 
Humidificante: Glicerol), Astaxantina (Haematococcus pluvialis L. (5%), Emulsionante (Lecitina de 
girassol), D-alfa-tocoferol, 6-palmitato de L-ascorbilo), extrato de mirtilo 4:1 (Vaccinium myrtillus L.), 
Espessante (Cera de abelhas), Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Emulsionante (Lecitina de soja),  
D-alfa-tocoferol (Vitamina E)

Multivitamínico e Mineral Man: Carbonato de cálcio, Agente de volume (Celulose microcristalina), 
Óxido de magnésio, Ácido L-ascórbico, Amido de milho, Antiaglomerantes (Ácidos gordos, Dióxido de 
silício, Sais de magnésio de ácidos gordos), Fumarato ferroso, Nicotinamida, Succinato Ácido de D-alfa-
tocoferilo, Óxido de zinco, Agentes de revestimento (Hidroxipropilmetilcelulose, Glicerol), Betacaroteno, 
Gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio, Sulfato de manganês, Colecalciferol, Cloridrato de 
piridoxina, Riboflavina, Mononitrato de tiamina, Ácido pteroilmonoglutâmico, Iodeto de potássio, Cloreto 
de crómio (III) hexa-hidratado, Selenito de sódio, Molibdato de amónio, D-biotina, Cianocobalamina.

Multivitamínico e Mineral Woman: Carbonato de cálcio, Agente de volume (Celulose microcristalina), 
Óxido de magnésio, Ácido L-ascórbico, Amido de milho, Fumarato ferroso, Antiaglomerantes (Ácidos 
gordos, Dióxido de silício, Sais de magnésio de ácidos gordos), Nicotinamida, Succinato Ácido de D-alfa-
tocoferilo, Agentes de revestimento (Hidroxipropilmetilcelulose, Glicerol), Óxido de zinco, Betacaroteno, 
Gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio, Sulfato de manganês, Colecalciferol, Cloridrato de 
piridoxina, Riboflavina, Mononitrato de tiamina, Ácido pteroilmonoglutâmico, Iodeto de potássio, Cloreto 
de crómio (III) hexa-hidratado, Selenito de sódio, Molibdato de amónio, D-biotina, Cianocobalamina.

Ómega 3: Óleo de peixe (72%), Invólucro da cápsula (Gelatina de peixe, Humidificante: Glicerol).

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.

EXTRATO DE MIRTILO

VITAMINA C

ASTAXANTINA

VITAMINA E

Astaxantina e Extrato de Mirtilo 
Conteúdo por 1 cápsula (728 mg)INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO (EPA)

ÁCIDO DOCOSA-HEXAENOICO (DHA)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021

Ómega 3 
Conteúdo por 2 cápsulas (1386 mg)
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É seguro tomar o WellnessPack diariamente? 
Os WellnessPacks são especificamente formulados para proporcionar nutrientes 
essenciais para homens e mulheres. Estes produtos fornecem um máximo de 100% do 
VRN (valor de referência do nutriente) pela UE no que respeita às vitaminas, minerais, 
ácidos gordos e antioxidantes. Os WellnessPacks fornecem nutrientes diários 
quando consumidos continuamente, pelo que não existe qualquer benefício  
em interromper e retomar a toma. É seguro tomá-los de acordo com a nossa 
recomendação: o conteúdo de uma saqueta por dia juntamente com uma refeição 
para uma melhor absorção. 
 
Posso tomar o WellnessPack se tiver uma doença e tomar medicação? 
O WellnessPack não é um produto medicinal e não visa tratar ou curar quaisquer 
carências ou doenças. Em caso de dúvidas, por favor consulte o seu médico antes  
de tomar este produto.  
 
Posso tomar o WellnessPack se tiver intolerâncias/alergias alimentares? 
Tanto a cápsula de Astaxantina e Extrato de Mirtilo como a cápsula de Ómega 3 são 
feitas de gelatina de peixe, e o Ómega 3 vem de óleo de peixe. Caso seja alérgico 
ao peixe ou a qualquer outro ingredente do WellnessPack, deverá evitar a toma do 
produto. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico antes de tomar este produto.  
 
Posso tomar o WellnessPack durante a gravidez e amamentação? 
Durante a gravidez e amamentação, são recomendados suplementos à maioria das 
mulheres, especialmente ácido fólico, ferro, ómega 3 e cálcio. Consulte o seu médico 
antes de tomar qualquer suplemento, caso esteja grávida, a amamentar ou planeie 
uma gravidez.

PERGUNTAS FREQUENTES
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Multivitamínico e Mineral 
- Homem e Mulher

O Multivitamínico e Mineral é formulado especificamente para fornecer nutrientes 
essenciais diariamente, para homens e mulheres. Ajuda a preencher qualquer 

carência de micronutrientes na dieta*. Uma forma simples e segura de atender às 
necessidades nutricionais dos homens e mulheres. Fornece 12 vitaminas essenciais  

e 10 minerais essenciais que ajudam a colmatar potenciais lacunas de micronutrientes 
da alimentação*. Ajuda a reforçar o metabolismo, os níveis de energia, o sistema 

imunitário, o desempenho cognitivo e mental, a saúde da pele e o bem-estar geral. 
 

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  
variada e equilibrada. 

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 drageia por dia com uma refeição

60 
drageias por 
embalagem

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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12 VITAMINAS 
E 10 MINERAIS

FÓRMULAS HOMEM  
E MULHER

Formulado para as necessidades individuais dos homens 
e mulheres

Até 100% do VRN da UE (Valores de Referência do 
Nutriente). 
Um largo espetro de nutrientes essenciais adaptados 
para as necessidades das mulheres e dos homens, a fim 
de apoiar o metabolismo, níveis de energia, sistema 
imunitário, saúde da pele e bem-estar geral.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

Mulher: Carbonato de cálcio, Agente de volume (Celulose microcristalina), Óxido de magnésio, Ácido 
L-ascórbico, Amido de milho, Fumarato ferroso, Antiaglomerantes (Ácidos gordos, Dióxido de silício, 
Sais de magnésio de ácidos gordos), Nicotinamida, Succinato Ácido de D-alfa-tocoferilo, Agentes de 
revestimento (Hidroxipropilmetilcelulose, Glicerol), Óxido de zinco, Betacaroteno, Gluconato cúprico, 
D-pantotenato de cálcio, Sulfato de manganês, Colecalciferol, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, 
Mononitrato de tiamina, Ácido pteroilmonoglutâmico, Iodeto de potássio, Cloreto de crómio (III) hexa-
hidratado, Selenito de sódio, Molibdato de amónio, D-biotina, Cianocobalamina.

RESULTADO:

• Elevado teor de vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, ácido fólico

• Elevado teor de minerais como ferro, zinco, cobre, 
manganês, selénio, iodo, crómio e molibdénio 

• Fonte de cálcio e magnésio

• Não OGM
• Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais
• Fórmula em conformidade com os requisitos Halal
• Sem Glúten
• Sem açúcares adicionados

DESCRIÇÃO:

ALEGAÇÕES SAÚDE 
EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

INGREDIENTES

Homem: Carbonato de cálcio, Agente de volume (Celulose microcristalina), Óxido de magnésio, Ácido 
L-ascórbico, Amido de milho, Antiaglomerantes (Ácidos gordos, Dióxido de silício, Sais de magnésio 
de ácidos gordos), Fumarato ferroso, Nicotinamida, Succinato Ácido de D-alfa-tocoferilo, Óxido de 
zinco, Agentes de revestimento (Hidroxipropilmetilcelulose, Glicerol), Betacaroteno, Gluconato cúprico, 
D-pantotenato de cálcio, Sulfato de manganês, Colecalciferol, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, 
Mononitrato de tiamina, Ácido pteroilmonoglutâmico, Iodeto de potássio, Cloreto de crómio (III)  
hexa-hidratado, Selenito de sódio, Molibdato de amónio, D-biotina, Cianocobalamina.



31

BIOTINA

CÁLCIO

CRÓMIO

COBRE

ÁCIDO FÓLICO

IODO

FERRO

MAGNÉSIO

NIACINA

ÁCIDO PANTOTÉNICO

SELÉNIO

TIAMINA

VITAMINA B12

VITAMINA C

VITAMINA D

ZINCO

RIBOFLAVINA

VITAMINA B6

VITAMINA E

MANGANÊS

MOLIBDÉNIO

VITAMINA A

mcg = micrograma = µg

Conteúdo por 1 drageia (1060 mg)

Multivitamínico e Mineral 
PARA HOMEM 

Multivitamínico e Mineral 
PARA MULHER

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.

800 mcg (100%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1,1 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2,5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

150 mg (19%*) 

100 mg (27%*) 

7 mg (50%*) 

7mg (50%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

55 mcg (100%*) 

40 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)

700 mcg (87.5%*) 

5 mcg (100%*) 

12 mg (100%*) 

80 mg (100%*) 

1,1 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

16 mg (100%*) 

1,4 mg (100%*) 

200 mcg (100%*) 

2,5 mcg (100%*) 

50 mcg (100%*) 

6 mg (100%) 

175 mg (22%*) 

75 mg (20%*) 

14 mg (100%*) 

14mg (100%*) 

1000 mcg (100%*) 

2 mg (100%*) 

40 mcg (73%*) 

30 mcg (75%*) 

50 mcg (100%*) 

150 mcg (100%*)
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Posso tomar o Multivitamínico e Mineral diariamente? 
O Multivitamínico e Mineral é especificamente formulado para proporcionar nutrientes 
essenciais para homens e mulheres. Este suplemento fornece um máximo de 100% do 
VRN (valor de referência do nutriente) pela UE no que respeita às vitaminas e minerais 
essenciais. O Multivitamínico e Mineral fornece nutrientes diários quando consumido 
continuamente, pelo que não existe qualquer benefício em interromper e retomar a toma. 
É seguro tomá-lo de acordo com a nossa recomendação: uma drageia por dia, 
juntamente com uma refeição para uma melhor absorção. Tome a drageia com água ou 
bebida fresca; evite chá quente ou café a fim de promover uma absorção mais eficaz. 
 
Posso tomar o Multivitamínico e Mineral se tiver uma doença e tomar medicação? 
O Multivitamínico e Mineral não é um produto medicinal e não visa tratar ou curar 
quaisquer carências ou doenças. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico antes de 
tomar este produto.  
 
Posso tomar o Multivitamínico e Mineral se tiver intolerâncias/alergias alimentares?  
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. Caso seja alérgico a qualquer um 
dos seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. Em caso de dúvidas, consulte o seu 
médico antes de tomar este produto. O Multivitamínico e Mineral não contém glúten  
e é indicado para vegetarianos. 
 
Posso tomar o Multivitamínico e Mineral durante a gravidez e amamentação? 
Durante a gravidez e amamentação, são recomendados suplementos à maioria  
das mulheres, especialmente ácido fólico, ferro, ómega 3 e cálcio. Se planeia 
engravidar, está grávida ou a amamentar, consulte o seu médico antes  
de tomar qualquer suplemento. 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES
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RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ómega 3

O Ómega 3 assegura uma toma diária adequada dos importantes ácidos gordos 
essenciais ómega 3. Com óleo de peixe, proveniente de reservas de peixe 

sustentáveis, rico em ácidos gordos essenciais de cadeia longa, ácido 
eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosa-hexaenoico (DHA)*. O EPA e o DHA  
são partes vitais de todas as membranas celulares do corpo, incluindo a pele,  
e têm papéis importantes em muitos órgãos e tecidos, incluindo a manutenção  
do normal funcionamento do coração**, cérebro*** e olhos***. A toma regular  

de Ómega 3 ajuda a promover a saúde e bem-estar geral. 

2 cápsulas por dia com uma refeição

* Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de uma dieta equilibrada e variada. 
** O efeito benéfico é conseguido através da toma diária de 250 mg de EPA e DHA. 

*** O efeito benéfico é conseguido através da toma diária de 250 mg de DHA.

60 cápsulas por 
embalagem

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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CÁPSULA DE GELATINA 
DE PEIXE

Fornece os ácidos gordos EPA e DHA que poderão 
estar em falta na sua alimentação.

• Gelatina de peixe 
• Sem gelatina bovina ou suína

Remove quaisquer possíveis contaminantes e garante 
um produto limpo e de elevada qualidade.

Certificado pela associação Friend of the Sea.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

SUSTENTÁVEL

ÁCIDOS GORDOS 
ÓMEGA 3 DE ELEVADA 
QUALIDADE

PROCESSO DE 
PURIFICAÇÃO DE 
5 PASSOS

ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO (EPA)

ÁCIDO DOCOSA-HEXAENOICO (DHA)

Ómega 3 
Conteúdo por 2 cápsulas (1386 mg)INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

RESULTADO:

ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

DESCRIÇÃO:

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

• Elevado teor de ácidos gordos ómega 3

• Não OGM 
• Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais 
• Fórmula em conformidade com os requisitos Halal 
• Sem Glúten 
• Sem açúcares adicionados 
• Com ingredientes de origem natural 
• Certificado Friend of the Sea

Óleo de Peixe (72%), invólucro da cápsula (agente gelificante: gelatina de peixe, humidificante: glicerol).

LISTA DE INGREDIENTES

150 mg

100 mg
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PERGUNTAS FREQUENTES

Que quantidade de Ómega 3 devo consumir por dia? 
 Ao fazer continuamente uma alimentação equilibrada e variada que inclua, todas as 
semanas, óleos vegetais e de peixe, obteria a quantidade recomendada não só de 
Ómega 3, como também de outros nutrientes importantes. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda o consumo de peixe gordo, tais como salmão, arenque 
ou cavala, pelo menos 2x por semana, para obter níveis adequados de DHA e EPA. 
As Recomendações Nódicas realçam a importância de consumir uma variedade de 
peixe magro e gordo pelo menos 2-3x por semana. Contudo, a toma global de EPA  
e DHA é geralmente bastante baixa e baixos níveis de Ómega 3 estão ligados  
a doenças cardiovasculares, cancro, inflamação crónica e dificuldades cognitivas. 
Para assegurar que obtém os máximos benefícios, complemente a sua alimentação 
com um suplemento de Ómega 3 eficaz.  
 
De onde vem o Ómega 3? 
 O óleo de peixe Ómega 3 é um óleo triglicérido natural proveniente de peixe 
pequeno selvagem, de diferentes espécies, tais como anchovas, arenque, sardinhas 
e cavala, que são naturalmente ricos em ácidos gordos ómega 3 EPA e DHA.  
O peixe é obtido de reservas de pesca sustentáveis, cumprindo os critérios da Friend 
of the Sea, para produtos de Reservas de Pesca Sustentáveis, em conformidade com 
os Regulamentos Europeus. As reservas de pesca sustentáveis são submetidas  
ao rigoroso controlo governamental para assegurar a sustentabilidade e, 
consequentemente, que o peixe é pescado em diferentes oceanos, Oceano  
Pacífico ou Oceano Atlântico, dependendo da situação atual. O óleo de peixe  
é submetido a um processo de refinamento de 5 passos, que inclui: neutralização, 
branqueamento, Winterização, desodorização e filtragem para assegurar  
a elevada qualidade. 
 
Porque é que a cápsula de Ómega 3 consiste de óleo de peixe e não óleo vegetal? 
Os importantes ácidos gordos polinsaturados essenciais Ómega 3 encontram-se 
tanto nos óleos de peixe como nos vegetais. Contudo, o óleo de peixe gordo, tal 
como salmão, arenque, cavala e sardinhas (também algumas algas e krill), contém  
os ácidos gordos de cadeia longa EPA e DHA. Enquanto o óleo vegetal, de plantas, 
tais como colza, linhaça, noz e soja, contém ácidos alfalinolénicos de cadeia média 
(ALA), que são convertidos em EPA e DHA no corpo. No entanto, a taxa de conversão 
de ALA em DHA e EPA ocorre com menor eficiência do que quando consome EPA  
e DHA diretamente. Por este motivo, escolhemos o óleo de peixe em vez do óleo 
vegetal para o nosso suplemento.
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Posso tomar o Ómega 3 se tiver uma doença e tomar medicação? 
O Ómega 3 não é um produto medicinal e não visa tratar ou curar quaisquer 
carências ou doenças. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico antes de 
tomar este produto.  
 
Posso tomar o Ómega 3 se tiver intolerâncias/alergias alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. O óleo do Ómega 3 provém 
de peixe e a cápsula é feita de gelatina de peixe. Caso seja alérgico ao peixe 
ou a qualquer outro dos seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. Em caso 
de dúvidas, consulte o seu médico antes de tomar este produto.  
 
Posso tomar Ómega 3 durante a gravidez e amamentação? 
A toma de DHA por parte da mãe contibui para o desenvolvimento normal do 
cérebro e olhos do feto e bebés amamentados. A recomendação de saúde 
pública é que as grávidas consumam peixe gordo, rico em ómega 3, pelo menos 
uma vez por semana para assegurar o desenvolvimento adequado do feto. Se 
planeia uma gravidez, está grávida ou a amamentar, por favor consulte o seu 
médico antes de tomar qualquer suplemento.
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A Astaxantina e Extrato de Mirtilo proporciona uma prática toma diária de uma 
combinação de poderosos antioxidantes que incluem o mais poderoso antioxidante 
da natureza, a astaxantina, proveniente de microalgas (Haematococcus pluvialis L.) 

e extrato de mirtilo (Vaccinium myrtillus L.). Além disso, contém vitamina C e vitamina E 
que contribuem para proteger as células dos danos oxidativos. Esta combinação 

ajuda a combater os danos oxidativos e a apoiar o bem-estar geral

Astaxantina e Extrato de Mirtilo

30 
cápsulas 

por 
embalagem

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• 1-2 cápsulas por dia com uma refeição.

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada. 

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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Contém diferentes tipos de antioxidantes, entre  
os quais as antocianinas.

EXTRATO DE MIRTILO

Antioxidante hidrossolúvel que contribui para  
a proteção das células contra os danos oxidativos.

VITAMINA C

Cultivo natural. 
Estrutura molecular única que lhe permite alcançar toda 
a membrana da célula, proporcionando-lhe proteção 
antioxidante de dentro para fora.

ASTAXANTINA

Antioxidante lipossolúvel que contribui para a proteção 
das células dos danos oxidativos.

VITAMINA E

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

CÁPSULA DE GELATINA 
DE PEIXE

• Gelatina de peixe 
• Sem gelatina bovina ou suína

INGREDIENTES

Óleo de girassol, Invólucro da cápsula (Gelatina de peixe, Humidificante: Glicerol), astaxantina 
Haematococcus pluvialis L. (5%), Emulsionante (Lecitina de girassol), D-alfatocoferol, 6-palmitato 
de L-ascorbilo)], Extrato de mirtilo 4:1 (Vaccinium myrtillus L.), Espessante (Cera de abelhas), Ácido 
L-ascórbico (Vitamina C), Emulsionante (Lecitina de soja), D-alfa-tocoferol (Vitamina E) 

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

• Fonte de vitamina C 
• Fonte de vitamina E 

• Não OGM 
• Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais 
• Fórmula em conformidade com requisitos Halal 
• Sem Glúten 
• Sem açúcares adicionados 

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

RESULTADO: DESCRIÇÃO:

ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS EFSA*
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EXTRATO DE MIRTILO

VITAMINA C

ASTAXANTINA

VITAMINA E

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.

Conteúdo por 1 cápsula 
(728mg)

Astaxantina e Extrato de Mirtilo

Conteúdo por 2 cápsulas 
(1456mg)

100 mg 

24mg (30%*) 

6 mg 

3,6 mg (30%*)

50 mg 

12 mg (15%*) 

3 mg 

1,8 mg (15%*)
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Quantas cápsulas de Astaxantina e Extrato de Mirtilo posso tomar por dia? 
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) publicou 
recentemente uma comunicação científica sobre a Astaxantina e concluiu que  
a toma de 8 mg de astaxantina natural por dia é segura. A toma diária recomendada 
de Astaxantina e Extrato de Mirtilo é, por isso, 1-2 cápsulas (3-6 mg Astaxantina) 
juntamente com uma refeição, para uma absorção mais eficaz. 
 
O que são danos oxidativos e antioxidantes? 
Dano oxidativo é um termo utilizado para descrever os danos na célula e no tecido 
causados pela exposição excessiva aos radicais livres. Os radicais livres são 
gerados em excesso devido a diferentes fatores, tais como alimentação 
desequilibrada, pobre em fruta e legumes, consumo de álcool, tabaco, exposição 
aos raios UV e poluição atmosférica. Os danos oxidativos podem ocorrer em cada 
orgão e tecido e têm um papel crucial em tudo, desde o envelhecimento da pele  
e danos musculares, doenças cardíacas e inflamação crónica. Os antioxidantes 
protegem as células dos danos oxidativos ao neutralizar os radicais livres. Muitos 
nutrientes diferentes atuam como antioxidantes, tais como os carotenoides, vitaminas, 
minerais e compostos bioativos, naturalmente presentes em bagas, frutas, legumes, 
cereais integrais, frutos secos e sementes.   
 
Quais os ingredientes específicos?
 
Astaxantina 
A Astaxantina é um dos mais poderosos antioxidantes da natureza. Trata-se  
de um carotenoide natural, presente de forma muito abundante nas microalgas 
Haematococcus pluvialis, comumente encontradas no arquipélago sueco. As 
microalgas são verdes durante circunstâncias normais, mas quando expostas  
a agressões ambientais, produzem astaxantina para a sua proteção, o que as torna 
vermelhas. Muitos animais de cor vermelha tais como as lagostas, salmão e flamingos 
alimentam-se destas microalgas. A astaxantina natural é transportada para todos  
os tecidos do corpo e a sua estrutura molecular única permite-lhe chegar a toda  
a membrana da célula, proporcionando-lhe assim proteção antioxidante desde  
o interior. Por outro lado, a Vitamina C protege apenas no exterior e a Vitamina E 
protege apenas o interior da membrana da célula. Os benefícios da astaxantina 
natural na pele, sistema imunitário, coração, olhos, músculos e articulações têm  
sido estudados em +60 estudos clínicos com humanos.  
 
Mirtilo (Bilberry) 
Os mirtilos - bilberries (Vaccinium myrtillus L.), ou mirtilos Europeus, são pequenas 
bagas azuis que crescem de forma selvagem em arbustos que sobrevivem a climas 
muito frios. Estas bagas são muito comuns na Suécia; cerca de 17% da superfície da 
Suécia está coberta de arbustos de mirtilos. O mirtilo europeu é frequentemente 

PERGUNTAS FREQUENTES
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confundido com o mirtilo americano  devido à sua aparência semelhante. Contudo, 
os mirtilos europeus são mais pequenos, mais escuros, mais suaves e têm um sabor 
doce que é subtilmente ácido. Comparado com os mirtilos americanos, os mirtilos 
europeus têm mais antocianinas, um tipo de flavonoides (polifenóis) com 
propriedades antioxidantes. As antocianinas conferem a estes mirtilos o seu tom azul 
escuro. Os mirtilos fazem parte da gastronomia nórdica há séculos e são consumidos 
preferencialmente frescos, mas são muitas vezes utilizados para fazer compotas, 
sumo e sopas (frias e quentes).  
 
Vitamina C e E 
A vitamina C hidrossolúvel e a vitamina E lipossolúvel são vitaminas com 
propriedades antioxidantes que contribuem para a proteção das células contra os 
danos oxidativos. Além disso, a vitamina C contribui para o normal funcionamento  
do sistema imunitário e do sistema nervoso, bem como para a regeneração da forma 
reduzida da vitamina E. A regeneração é um efeito fisiológico benéfico, pois ajuda  
a restaurar as propriedades antioxidantes da vitamina E.  
 
Posso tomar a Astaxantina e Extrato de Mirtilo se tiver uma doença e tomar 
medicação? 
A Astaxantina e Extrato de Mirtilo não é um produto medicinal e não visa tratar ou 
curar quaisquer carências ou doenças. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico 
antes de tomar este produto.  
 
Posso tomar a Astaxantina e Extrato de Mirtilo se tiver intolerâncias/alergias 
alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. A cápsula da Astaxantina  
e Extrato de Mirtilo é feita de gelatina de peixe, em vez de gelatina bovina ou suína. 
Caso seja alérgico ao peixe ou a qualquer outro dos seus ingredientes, deve evitar 
tomar o produto. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico antes de tomar este 
produto. Este suplemento não contém glúten.  
 
  
Posso tomar Astaxantina e Extrato de Mirtilo durante a gravidez e amamentação? 
As mulheres grávidas ou a amamentar devem consultar um médico antes de tomar 
suplementos alimentares e isto aplica-se também à Astaxantina e Extrato de Mirtilo. 
Não foram realizados quaisquer estudos sobre os efeitos da Astaxantina em 
mulheres grávidas ou a amamentar. Se planeia uma gravidez, está grávida ou  
a amamentar, consulte o seu médico antes de tomar qualquer suplemento. 

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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Sopa Natural Balance

A Sopa Natural Balance é um snack fácil de preparar, saboroso e prático, rico  
em proteínas provenientes de três fontes de proteína vegetal: ervilha, soja e batata, 
mas também é uma fonte de fibra alimentar. Fácil de misturar com água quente para 

criar uma sopa rica e saborosa. Disponível em dois sabores diferentes: tomate  
e manjericão, e espargos. 

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•  Use como snack saudável.
 
•  1-2 porções por dia. 
 
•  Misture uma porção (20 g) do preparado em pó da Sopa Natural Balance com 

150-200 ml de água quente (a ferver) e misture até obter uma mistura homogénea. Em 
alternativa, misture o preparado em pó com água quente e leve ao lume até ferver. 

21 
porções por 
embalagem

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada.
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OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

• Elevado teor de proteína 
• Fonte de fibra 

• Não OGM 
• Sem corantes, conservantes nem aromas artificiais 
• Sem Glúten 
• Com ingredientes de origem natural 
• Vegan (certificadas pela Vegan Society)

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

3 FONTES DE PROTEÍNA 
VEGETAL

VEGAN

FIBRA

2 AROMAS SABOROSOS

 Certificadas pela Vegan Society.

Fornece 7,1-7,3 g de proteína por porção, incluindo 
todos os 9 aminoácidos essenciais, de ervilha,  
batata e soja.

•  Tomate e Manjericão
•  Tomate em pó
•  Raiz de chicória (inulina)
•  Espargos
•  Espinafre em pó
•  Pontas de espargos
•  Raiz de chicória (inulina) 

Tomate e Manjericão – com tomate em pó e manjericão seco  
Espargos – com espinafre em pó e pontas de espargos

RESULTADO: DESCRIÇÃO:

ALEGAÇÕES SAÚDE 
EFSA*

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
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LISTA DE INGREDIENTES

Espargos: Proteína de ervilha (Pisum Sativum L.) (18.2%), Proteína de soja (18.0%), Maltodextrina, Amido 
de milho, Frutose, Sal, Aroma, Preparado cremoso em pó, Espinafres em pó, Pontas de espargos (2.9%), 
Proteína de batata (Solanum tuberosum L.) (2.5%), Inulina (de raiz de chicória) (1.7%), Óleo de colza 
(1.4%), Cebola em pó. 

Tomate e manjericão: Proteína de ervilha (Pisum Sativum L.)(18.1%), Proteína de Soja (17.9%), Tomate em 
pó (17.9%), Frutose,Amido de milho, Sal, Aroma, Proteína de batata (Solanum tuberosum L.)(2.5%), Inulina  
(da raíz de chicória) (1.7%), Óleo de colza (1.4%), Manjericão (0.4%),Acidificante (Ácido cítrico), Extrato 
de paprica (Capsicum annum L.) (contém óleo de girassol), Pimenta-preta (Piper nigrum). 

ENERGIA

PROTEÍNA

FIBRA ALIMENTAR

SAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Espargos  
Conteúdo por porção (20g)

Tomate e Manjericão  
Conteúdo por porção (20g)

HIDRATOS DE CARBONO
dos quais açúcares

LÍPIDOS
dos quais saturados

Sopa Natural Balance

69 kcal 

7,3 g 

7,6 g 
4,6 g  

0,7 g 

0,9 g 
0,2 g 

1,36 g

76 kcal 

7,1 g 

8,8 g 
2,8 g 

0,6 g 

1,3 g 
0,4 g 

1,45 g
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O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas fornece uma combinação de diferentes 
nutrientes que são benéficos para a saúde do cabelo e das unhas. Contém os 

aminoácidos L-Lisina e L-Cisteína, extrato de maçã rico em flavonoides,  
a antioxidante vitamina C e ferro. Além disso, também contém os minerais selénio  

e zinco que contribuem para a manutenção normal do cabelo e das unhas*.  
 

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  
variada e equilibrada.

Complexo Nutritivo para Cabelo  
e Unhas

42 
drageias por 
embalagem

2 drageias por dia com uma refeição; tome durante um mínimo de 3 meses.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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L-LISINA E L-CISTEÍNA

ZINCO E SELÉNIO

EXTRATO DE MAÇÃ

FERRO

VITAMINA C

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

Elementos essenciais da proteína queratina, o principal 
componente do cabelo e das unhas.

Fonte de procianidina B2, um tipo de flavonoide com 
propriedades antioxidantes.

Contribui para a proteção das células contra os danos 
oxidativos. 
Melhora a abosorção do ferro.

Contribui para o transporte normal de oxigénio no corpo, 
o que é essencial para cabelo e unhas saudáveis. 

Contribui para a manutenção de um cabelo e unhas 
saudáveis.

DESCRIÇÃO:RESULTADO:

ALEGAÇÕES SAÚDE 
EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

• Não OGM
• Sem corantes, conservantes nem aromas 

artificiais
• Sem Glúten 

• Elevado teor de vitamina C
• Elevado teor de ferro
• Fonte de zinco 
• Fonte de selénio

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

INGREDIENTES

Agentes formadores de volume (Celulose microcristalina, Ácido esteárico), Hidrocloreto de 
L-Lisina, Maltodextrina, extrato de Maçã, Hidrocloreto de L-Cisteína, Ácido ascórbico, Agentes 
antiaglomerantes (Estearato de magnésio, Dióxido de silício), Fumarato ferroso, Agentes de 
revestimento (Hidroxipropilmeticelulose, Glicerol), Óxido de Zinco, Selenito de Sódio.
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Quando verei resultados do Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas? 
O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas foi desenvolvido para combater 
especificamente problemas de cabelo e unhas. O cabelo saudável cresce 
aproximadamente 10 mm por mês e as unhas 3 mm por mês, mas também cresce por 
fases, pelo que necessita de ter um pouco de paciência. Problemas de cabelo e unhas 
podem ocorrer devido a vários motivos, como genética (mais comum), hormonas, stress 
ou nutrição inadequada e, portanto, requerem uma abordagem multifatorial, fazendo 
uma alimentação equilibrada e variada, eliminar o stress e dormir bem.  
  
É seguro tomar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas continuamente, 
sem intervalos? 
É seguro consumir o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas continuamente,  
sem interrupções. 
 
O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas irá ajudar-me com a calvície? 
O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas não fará com que o cabelo volte a crescer, 
mas pode contribuir para a manutenção do cabelo existente.   
 
O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas estimula o crescimento de pelos noutras 
partes do corpo? 
Não, apenas o tratamento hormonal poderá ter esse efeito.
 
 
Posso tomar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas em conjunto com outros 
produtos Wellness? 

EXTRATO DE MAÇÃ

FERRO

VITAMINA C

L-LISINA

L-CISTEÍNA

SELÉNIO

ZINCO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Complexo Nutritivo para Cabelo  
e Unhas Quantidade por 2 drageias (1400 mg)

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.mcg = micrograma = µg

PERGUNTAS FREQUENTES

200 mg 

140 mg 

50 mg 

30 mg (38%*) 

7 mg (50%*) 

8,25 mcg (15%*) 

1,5 mg (15%*)
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É seguro tomar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas com o WellnessPack, embora os 
níveis de vitamina C e ferro sejam relativamente altos e possam causar desconforto gástrico 
em algumas pessoas. Se sentir desconforto, consuma os produtos em horários diferentes.   
 
Posso tomar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas se tiver uma doença e tomar 
medicação? 
O Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas não é um medicamento e não visa tratar, aliviar 
ou curar quaisquer carências ou doenças. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico antes 
de tomar este produto.  
 
Posso tomar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas se tiver intolerância/alergia 
alimentar? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. Caso seja alérgico a qualquer um dos 
seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico 
antes de tomar este produto.  
 
Posso tomar o Complexo Nutritivo para Cabelo e Unhas se estiver grávida ou  
a amamentar? 
Devido aos níveis de estrogénio, as mulheres costumam ter cabelos mais espessos  
e brilhantes durante a gravidez do que depois, altura em que frequentemente notam um 
aumento da queda de cabelo, mas na maioria das vezes não há motivo de preocupação.  
Se planeia engravidar, está grávida ou a amamentar, consulte o seu médico antes de tomar 
este produto.  



21 
porções por 
embalagem
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Ómega 3 WellnessKids

O Ómega 3 WellnessKids garante a toma diária ideal de ácidos gordos Ómega 3. 
Este é um óleo de peixe líquido com sabor de limão, altamente purificado e de 

qualidade, proveniente de reservas de peixe sustentáveis, ricos em ácidos gordos 
essenciais, de cadeia longa, ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosa-
hexaenoico (DHA) *. O EPA e o DHA são partes vitais de todas as membranas 

celulares do corpo e têm papéis importantes em muitos órgãos e tecidos. Além disso, 
o óleo de peixe tem ainda vitamina E adicionada.   

 
*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  

variada e equilibrada.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•  A partir dos 3 anos: 1 colher de chá (5 ml) por dia com uma 
refeição; pode ser consumido diretamente ou adicionado 
aos alimentos.
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ÁCIDOS GORDOS 
ÓMEGA 3 DE ELEVADA 
QUALIDADE

FÓRMULA LÍQUIDA

DELICIOSO

PROCESSO DE 
PURIFICAÇÃO  
DE 5 PASSOS

SUSTENTÁVEL

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

Fornece os ácidos gordos EPA e DHA que poderão estar 
em falta na alimentação.

Fácil de engolir

Aroma de limão natural

Remove quaisquer possíveis contaminantes e garante 
um produto limpo e de elevada qualidade.

Certificado pela associação Friend of the Sea. 

Um antioxidante.  VITAMINA E

INGREDIENTES

Óleo de peixe (99%), óleo de limão, vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo), 
antioxidante (combinação de tocoferóis naturais), óleo de girassol.

DESCRIÇÃO:RESULTADO:

• Elevado teor de ácidos gordos Ómega 3
• Elevado teor de vitamina 

• Não OGM
• Sem corantes, conservantes nem aromas 

artificiais
• Sem Glúten
• Sem açúcares adicionados
• Com ingredientes de origem natural
• Certificado Friend of the Sea

ALEGAÇÕES SAÚDE 
EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
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De onde vem o Ómega 3?  
O óleo de peixe Ómega 3 WellnessKids é um óleo triglicérido natural proveniente de peixe 
pequeno selvagem, de diferentes espécies, tais como anchovas, arenque, sardinhas e cavala, 
que são naturalmente ricos em ácidos gordos ómega 3 EPA e DHA. O peixe é obtido de reservas 
de pesca sustentáveis, cumprindo os critérios da Friend of the Sea, para produtos de Reservas 
de Pesca Sustentáveis, em conformidade com os Regulamentos Europeus. As reservas de pesca 
sustentáveis são submetidas ao rigoroso controlo governamental para assegurar a 
sustentabilidade e, consequentemente, que o peixe é pescado em diferentes oceanos, Oceano 
Pacífico ou Oceano Atlântico, dependendo da situação atual. O óleo de peixe é submetido  
a um processo de refinamento de 5 passos, que inclui: neutralização, branqueamento, 
winterização, desodorização e uniformização para assegurar a elevada qualidade.  
 
Posso dar o Ómega 3 WellnessKids ao meu filho se ele tiver uma doença e tomar 
medicação? 
O Ómega 3 WellnessKids não é um medicamento e não visa tratar, aliviar ou curar quaisquer 
problemas ou doenças. Se o seu filho tiver uma condição médica específica, consulte o seu 
médico antes de tomar o produto.  
 
Posso dar o Ómega 3 WellnessKids ao meu filho se ele tiver alergias/intolerâncias 
alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. O óleo do Ómega 3 provém de peixe  
e a cápsula é feita de gelatina de peixe. Caso o seu filho seja alérgico ao peixe ou a qualquer 
outro dos seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. Em caso de dúvidas, consulte o seu 
médico antes de tomar este produto. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Ómega 3 WellnessKids 
Quantidade por 1 colher de chá (5 ml)

dos quais Ómega 3 1,4 g

dos quais lípidos polinsaturados 2,3 g

VITAMINA E 5,5 mg (46%*)

dos quais DHA 500 mg

dos quais EPA 700 mg

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.

dos quais saturados
dos quais lípidos 
monoinsaturados

LÍPIDOS

1,1 g

1,2 g

4,6 g

PERGUNTAS FREQUENTES
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O que posso fazer se o meu filho não gostar do sabor do óleo de peixe Ómega 3 WellnessKids? 
Pode levar até três semanas para que uma criança aceite a textura e o sabor do óleo de peixe. 
Desde o início, inclua-o como parte da refeição diária do seu filho, por ex. no pão ou nas papas 
de aveia, e faça desta uma ocasião especial.  
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RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Idades 3-9: 1 drageia por dia com uma refeição.
 
• Idades 10-14: 2 drageias por dia com uma refeição

Multivitamínico 
e Mineral WellnessKids

O Multivitamínico e Mineral WellnessKids foi especialmente formulado para fornecer 
nutrientes essenciais às crianças em fase de crescimento. Uma drageia mastigável 
com sabor a laranja, que fornece até 100% do VRN da UE (valor de referência de 

nutrientes) de 13 vitaminas e 8 minerais, para apoiar as necessidades de 
micronutrientes das crianças e ajudar a colmatar possíveis lacunas de micronutrientes 

na sua alimentação*. 
 

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação  
variada e equilibrada. 

21 
drageias 

mastigáveis 
por 

embalagem
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INGREDIENTES

Agente de volume (Isomalte, Ácido esterárico veg.), Carbonato de cálcio, Óxido de magnésio, 
Edulcorante (Xilitol, Sacarina de sódio), Aromas naturais, Ácido ascórbico, Nicotinamida, Fumarato 
ferroso, Citrato de zinco, Agentes antiaglomerantes (Estearato de magnésio veg., Dióxido de silício), 
Regulador de acidez (Ácido cítrico), Succinato ácido de D-alfa-tocoferilo, Acetato de retinila, 
D-pantotenato de cálcio, Mononitrato de tiamina, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, Colecalciferol, 
Fitomenadiona, Ácido pteroilmonoglutâmico, Iodeto de potássio, Cloreto de crómio (III), Molibdato de 
amónio, Selenito de sódio, Biotina, Cianocobalamina.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

13 VITAMINAS E 8 MINERAIS

MASTIGÁVEL

DELICIOSO

Formulado de acordo com as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para crianças 
com idades compreendidas entre os 3 e 14 anos.

• Fácil de tomar

• Aroma de laranja natural

DESCRIÇÃO:RESULTADO:

ALEGAÇÕES SAÚDE 
EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

• Elevado teor de vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B3, 
B5, B6, B12, ácido fólico

• Elevado teor de zinco, iodo, crómio, molibdénio
• Fonte de vitaminas K e B7, ferro, cálcio, magnésio 

e selénio. 

• Não OGM
• Sem corantes, conservantes nem aromas 

artificiais
• Sem Glúten

*Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

BIOTINA

CÁLCIO

CRÓMIO

ÁCIDO FÓLICO

IODO

FERRO

MAGNÉSIO

NIACINA

ÁCIDO PANTOTÉNICO

SELÉNIO

TIAMINA

VITAMINA B12

VITAMINA C

VITAMINA D

ZINCO

RIBOFLAVINA

VITAMINA B6

VITAMINA E

MOLIBDÉNIO

VITAMINA A (RE)

Idade 3-9 anos  
Quantidade por 1 drageias 

(1060 mg)

Multivitamínico e Mineral WellnessKids

Idade 10-14 anos 
Quantidade por 2 drageias 

(2120 mg)

VITAMINA K

*VRN= Valores de Referência do Nutriente. mcg = micrograma = µg

300 mcg (38%*) 

2,5 mcg (50%*) 

0,5 mg (45%*) 

0,5 mg (36%*) 

0,5 mg (36%*) 

0,9 mcg (36%*) 

30 mg (38%*) 

5 mg (42%*) 

6 mg (38%*) 

20 mcg (27%) 

2 mg (33%) 

100 mcg (50%*) 

8 mcg (16%*) 

120 mg (15%*) 

75 mcg (50%*) 

15 mcg (38%*) 

60 mg (16%*) 

3 mcg (21%*) 

20 mcg (40%*) 

13 mcg (24%*) 

4 mg (40%*)

600 mcg (76%*) 

5 mcg (100%*) 

1 mg (90%*) 

1,0 mg (72%*) 

1,0 mg (72%*) 

1,8 mcg (72%*) 

60 mg (76%*) 

10 mg (84%*) 

12 mg (76%*) 

40 mcg (54%) 

4 mg (55%) 

200 mcg (100%*) 

16 mcg (32%*) 

240 mg (30%*) 

150 mcg (100%*) 

30 mcg (76%*) 

120 mg (32%*) 

6 mg (42%*) 

40 mcg (80%*) 

26 mcg (48%*) 

8 mg (80%*)
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Posso dar o Multivitamínico e Mineral WellnessKids todos os dias ao meu filho? 
A infância é uma fase em que se dá um crescimento rápido e as crianças têm elevadas 
necessidades nutricionais. Dependendo da idade, são necessários requisitos 
nutricionais específicos para apoiar o crescimento ideal e o desenvolvimento cognitivo. 
O Multivitamínico e Mineral WellnessKids contém as quantidades diárias recomendadas 
de micronutrientes estabelecidas pela OMS para crianças. Os níveis estão bem abaixo 
dos limites superiores, e todos os nutrientes estão presentes em níveis diários seguros, 
quando tomados conforme as instruções na embalagem. 
 
Posso dar o Multivitamínico e Mineral WellnessKids ao meu filho, se ele já tomar 
outra(s) vitamina(s) e/ou minerais? 
Não é uma boa ideia tomar vários suplementos alimentares que contenham os mesmos 
micronutrientes, pois isso representa um risco de sobredosagem de determinadas 
vitaminas e minerais. 
 
Posso dar o Multivitamínico e Mineral WellnessKids ao meu filho, se ele tiver uma 
doença e tomar medicação? 
O Multivitamínico e Mineral WellnessKids não é um medicamento e não visa tratar, aliviar 
ou curar quaisquer problemas ou doenças. Se o seu filho tiver uma condição médica 
específica, consulte o seu médico antes de tomar o produto.  
 
Posso dar o Multivitamínico e Mineral WellnessKids ao meu filho se ele tiver 
intolerâncias/alergias alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. Se o seu filho é alérgico a algum dos 
ingredientes, não deve tomar o produto. Consulte o seu médico antes de tomar este 
produto. Não contém glúten. 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES
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Cálcio Marinho e Vitamina D

O Cálcio Marinho e Vitamina D assegura uma toma diária ideal de dois importantes 
ingredientes, o Cálcio e a Vitamina D, para ajudar a apoiar a saúde dos ossos e dos 

dentes*. Um suplemento mastigável que contém um complexo multimineral marinho 
único, obtido de forma sustentável, chamado Aquamin TG™, que oferece Cálcio com 

elevada biodisponibilidade e +70 oligoelementos. A adição da Vitamina D ajuda  
a promover a absorção eficaz do Cálcio. A toma adequada de Cálcio e Vitamina D 

ajuda a constituir e manter ossos fortes e saudáveis. 
 

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e 
equilibrada.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1-2 drageias por dia com uma refeição; tome-as em 
diferentes horários do dia, para uma melhor absorção. 

30 
drageias por 
embalagem
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A VANTAGEM DO 
AQUAMIN TGTM 

NUTRIENTES ESSENCIAIS

VITAMINA D NATURAL

O cálcio e a vitamina D são essenciais para apoiar  
a formação da densidade mineral óssea e manter os 
ossos fortes e saudáveis. Estes atuam em conjunto para 
ajudar a proteger os ossos; o cálcio ajuda a desenvolver 
os ossos e a vitamina D ajuda a absorver o cálcio.

100% de cálcio com alta biodisponibilidade de Aquamin 
TG™, um complexo multimineral natural e único, com +70 
oligoelementos. O Aquamin TG™ é obtido de forma 
sustentável a partir de algas vermelhas provenientes das 
águas cristalinas da Islândia.

Está clinicamente comprovado que a Vitamina D 
promove uma absorção, utilização e concentração 
ideais de cálcio. 

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

CÁLCIO (AQUAMIN TG™)

VITAMINA D

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Conteúdo por 1 drageia (1500 mg)

Cálcio Marinho e Vitamina D

Conteúdo por 2 drageia 
(3000 mg)

*VRN= Valores de Referência do Nutriente.mcg = micrograma = µg

ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS EFSA*

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

RESULTADO: DESCRIÇÃO:

• Alto teor de cálcio 
Alto teor de vitamina D

• Não OGM
• Sem corantes, conservantes ou aromas artificiais
• Sem Glúten 

*European Food Safety Authority (Autoridade Europeia para  
a Segurança dos Alimentos)

• Não OGM 
• Sem corantes, conservantes ou aromas artificiais 
• Sem Glúten 
*European Food Safety Authority (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos)

250 mg (31%*) 500 mg (62%*)

5 mcg (100%*) 10 mcg (200%*)

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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O que é a Aquamin™? 
Aquamin™ é um um complexo multimineral marinho único, rico em cálcio. Este é obtido  
de forma sustentável sustainably de algas vermelhas que se encontram apenas em 
determinados locais, tais como as águas cristalinas da Islândia. A Aquamin™ foi 
estudada cientificamente e mostrou ter uma maior biodisponibilidade quando 
comparada com outras fontes de cálcio, tais como o carbonato de cálcio da pedra 
calcária. Apesar do cálcio se encontrar na forma de carbonato de cálcio, a estrutura 
tipo favo de mel de Aquamin™ e a presença de +70 oligoelementos minerais de origem 
natural resultam na maior biodisponibilidade do cálcio. Inúmeros estudos mostraram 
também que os oligoelementos minerais atuam em sinergia com o cálcio para oferecer 
benefícios superiores para a saúde óssea (tais como a densidade mineral óssea) do que 
apenas o cálcio. Aquamin™ é suportado por 33 publicações científicas da área, que 
apoiam os seus benefícios para a saúde humana. 
 
  
Porque é que o cálcio é importante? 
O cálcio é essencial para o crescimento e mineralização dos ossos e dentes. Possui um 
papel regulador em diversas partes do corpo, tais como músculos, enzimas, sangue  
e metabolismo. Uma toma adequada de cálcio é um de vários fatores importantes para  
a obtenção de massa óssea e para a obtenção do pico de massa óssea. Os ossos 
crescem continuamente desde o nascimento até aos últmos anos de adolescência, 
alcançando o pico de massa óssea aos 20 anos. Os adultos começam a experienciar 
perda mineral óssea gradual após os 40, que se acelera nas mulheres, após a 
menopausa. A toma insuficiente de cálcio pode levar a uma baixa densidade mineral 
óssea, que pode ter implicações para a saúde dos ossos mais tarde na vida (maior risco 
de osteoporose). Muitos estudos mostraram que o cálcio combinado com vitamina D 
aumenta a densidade mineral óssea e reduz o risco de fratura. De facto, o cálcio não 
consegue ser absorvido sem a presença da vitamina D. 
 
Como é que sei se devo tomar 1 ou 2 drageias do Cálcio Marinho e Vitamina D?  
A recomendação geral para adultos é consumir 3 porções por dia de laticínios ricos em 
cálcio, tais como leite, iogurte e queijo, para obter a dose recomendada de cálcio. 
Outros alimentos ricos em cálcio incluem cereais integrais, leguminosas, frutos secos, 
semente e legumes de folha verde-esuro. Se não obtém a quantidade recomendada 
através da alimentação ou é alérgico aos laticínios, poderá preencher carências com um 
suplemento. Dependendo da quantidade de alimentos ricos em cálcio que consome, 

INGREDIENTES

Carbonato de Cálcio Marinho (Lithothamnium calcareum), Edulcorante (Xilitol), 
Regulador de acidez (Ácido cítrico), Antiaglomerantes (Ácidos gordos, Dióxido de 
silício, Sais de magnésio de ácidos gordos), Colecalciferol (Vitamina D).

PERGUNTAS FREQUENTES



61

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021

recomendamos que tome 1-2 drageias do Cálcio Marinho e Vitamina D. Por exemplo, Se 
come 2 porções de alimentos ricos em cálcio, poderá tomar 1 drageia, mas se apenas 
consome 1 porção, poderá tomar 2 drageias.  
 
Tenho de mastigar a drageia de Cálcio Marinho e Vitamina D?  
A drageia do Cálcio Marinho e Vitamina D é mastigável uma vez que os suplementos de 
cálcio são geralmente grandes. Mas se preferir engolir a drageia simplesmente, poderá 
faze-lo, os benefícios serão os mesmos e não existe diferença na absorção ao engolir  
e mastigar a drageia. 
 
Posso tomar o Cálcio Marinho e Vitamina D com o Multivitamínico e Mineral Man/
Woman?   
Sim, é seguro tomar o Cálcio Marinho e Vitamina D juntamente com o Multivitamínico e 
Mineral. Desde que a EFSA recomendou aumentar o VRN para a Vitamina D de 5 mcg/dia 
para 15 mcg/dia, não existe problema em aumentar para 10 mcg ou 15 mcg de Vitamina D, 
tomando uma ou duas drageias, respetivamente.  
We recommend taking the different supplements at different times of the day since Cálcio 
may inhibit Ferro, Zinco and Magnésio uptake. Although Cálcio has been shown to inhibit 
uptake of other minerals such as Magnésio, the effects is only seen if not consuming enough 
Magnésio overall or taking very high amounts of Cálcio. This is not an issue if you follow the 
recommended intake of the Cálcio Marinho e Vitamina D and the Multivitamínico e Mineral. 
 
Posso tomar o Cálcio Marinho e Vitamina D se tiver uma doença e tomar medicação? 
O Cálcio Marinho e Vitamina D não é um produto medicinal e não pretende tratar ou curar 
quaisquer carências ou doenças. Além disso, os suplementos de cálcio podem interferir com 
outros medicamentos. Em caso de dúvidas, por favor consulte o seu médico quanto à 
utilização deste produto.  
 
Posso tomar o  Cálcio Marinho e Vitamina D se tiver intolerâncias/alergias alimentares? 
Por favor leia a lista de ingredientes na embalagem. Caso seja alérgico a qualquer um dos 
seus ingredientes, deve evitar tomar o produto. O Multivitamínico e Mineral não contém 
glúten e é indicado para vegetarianos.  
 
Posso tomar o Multivitamínico e Mineral durante a gravidez e amamentação  
Durante a gravidez e amamentação, são recomendados suplementos à maioria das 
mulheres, especialmente de ácido fólico, ferro, ómega 3 e cálcio. Consulte o seu médico 
antes de tomar qualquer suplemento caso esteja grávida, a amamentar ou planeie uma 
gravidez. 
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SuperShake - Substituto de Refeição 
para Controlo de Peso

O SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso é uma solução de refeição  
de alta qualidade e rica em nutrientes, baseada na ciência, com uma abordagem holística. 

Foi concebido para substituir com facilidade e segurança as refeições principais e para  
o colocar no controlo da sua dose e ingestão calórica com o objetivo de alcançar 

e manter os seus objetivos de peso*.  
O SuperShake Substituto de Refeição é uma porção perfeitamente equilibrada concebida 

para o ajudar a controlar calorias de forma segura, conveniente e eficaz. Inspirada na  
Dieta Nórdica, a fórmula tem ingredientes naturais à base de plantas e é rica em proteínas e 

fibras dietéticas, com gorduras saudáveis e 23 vitaminas e minerais - concebidos para 
proporcionar energia sustentável e satisfazer a sua fome ao longo do dia.  

Quando misturada com leite de vaca, ou como alternativa, com leite de soja, para uma 
opção vegan, a fórmula cria um batido saudável e nutricionalmente completo para ser 

apreciado no lugar das refeições principais*. Existe em dois deliciosos sabores:  
baunilha e chocolate, sem adição de açúcar***.

21 
doses por 

embalagem

* Destinado a ser utilizado como parte de uma alimentação com restrição calórica e com outros 
alimentos, em conjunto com a prática regular de exercício físico. Importante para manter uma i 

ngestão adequada de líquidos.

** O pó não contém açúcares adicionados. O leite de vaca contém açúcares naturais.  
O leite de soja pode conter açúcares adicionados.
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RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•  1-2 doses por dia, dependendo do seu objetivo de peso:
o  Para perda de peso: A substituição de duas refeições diárias de uma dieta com restrições 

energéticas por substitutos de refeição contribui para a perda de peso. Substituir duas 
refeições por dia por um SuperShake para Controlo de Peso e consuma uma refeição 
nutricionalmente equilibrada.

o  Para uma nutrição saudável e manutenção de peso: A substituição de uma refeição diária de 
uma dieta com restrições energéticas por uma refeição de substituição contribui para a 
manutenção do peso após a perda de peso. Substituir uma refeição por dia pelo 
SuperShake - Substituto de Refeição para Controlo de Peso e comer duas refeições 
nutricionalmente equilibradas. Não exceder a dose diária recomendada. 
Nota: É importante manter uma ingestão adequada de líquidos. Este produto destina-se a 
ser utilizado como parte de uma dieta de restrição calórica e em conjunto com outros 
alimentos, em conjunto com a prática regular de exercício físico.  

•  Adicione uma dose (25 g, aprox. 3 colher de sopa) do pó Substituto de Refeição para 
Controlo de Peso a 250 ml de leite de vaca 1,5%, ou 310 ml de leite de soja. Misture bem 
até o pó ficar uniforme.

* Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar
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EFSA* ALEGAÇÕES 
NUTRICIONAIS E  
DE SAÚDE

OUTRAS ALEGAÇÕES 
REGULAMENTADAS

RESULTADO: DESCRIÇÃO:

• Elevado teor de proteína

•  A proteína contribui para a manutenção e 
desenvolvimento muscular

• Rico em fibra

•  A substituição de uma refeição diária de uma dieta de  
restrição energética por substitutos de refeição contribui 
para a manutenção do peso após a perda de peso

•  A substituição de duas refeições diárias de uma dieta 
com restrições energéticas por substitutos de refeição 
contribui para a perda de peso 

•  Teor elevado em Vitamina A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 (ácido fólico), B12

• Rico em Ca, Fe, Zn, Cu, Mn, Se, I, Mg, K, Na

• Com ingredientes de origem natural

• Sem Glúten

• Sem açúcar adicionado**

• Sem corantes, conservantes ou edulcorantes artificiais

• Não OGM

• Adequado para vegans*** e vegetarianos

• Vegan (certificação the Vegan Society)

Nota: É importante manter uma ingestão adequada de líquidos. Este produto destina-se a ser 
utilizado como parte de uma dieta de restrição calórica e em conjunto com outros alimentos, em 
conjunto com a prática regular de exercício físico.
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INGREDIENTES

Baunilha: Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) (41.7%), Concentrado de proteína de fava (Vicia 
faba L.) (18.0%), Maltodextrina, Inulina (6.5%), Sais de potássio de ácido ortofosfórico, Aromas 
naturais, lecitina de girassol, óleo de girassol, carbonato de cálcio, espessantes (Guar gum, 
Xanthan gum), Óxido de magnésio, Sais de cálcio de ácido ortofosfórico, Ácido L-ascórbico, 
Edulcorante (Glicosídeos de Steviol), Fumarato ferroso, acetato DL-alfa-tocoferilo, sulfato de 
zinco, Nicotinamida, acetato de retinilo, sulfato de manganês, filoquinona, D-pantotenato de 
cálcio, selenato de sódio, D-biotina, Sulfato cúprico, Cianocobalamina, Iodeto de potássio, 
Ácido Pteroylmonoglutâmico, Ergocalciferol, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, Mononitrato de 
Tiamina. Nota: Fontes de proteína de fava e ervilha. Fabricado numa unidade que também processa 
dióxido de enxofre e sulfitos. 

Chocolate: Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) (41.5%), Concentrado proteico de fava (Vicia 
faba L.) (15.5%), Cacau em pó com redução de gordura (Theobroma cacao), Inulina (6.5%), Sais 
de potássio de ácido ortofosfórico, Maltodextrina, Fibra de cacau (Theobroma cacao), Óleo 
de girassol, carbonato de cálcio, aromatizantes naturais, lecitina de girassol, espessantes (Guar 
gum, Xanthan gum), Óxido de magnésio, Sais de cálcio de ácido ortofosfórico, Sal, Edulcorante 
(Steviol glycosides), Ácido L-ascórbico, fumarato ferroso, acetato DL-alfa-tocoferilo, sulfato de 
zinco, nicotinamida, acetato de retinilo, sulfato de manganês, filoquinona, D-pantotenato de 
cálcio, Selenato de sódio, D-biotina, Sulfato cúprico, Cianocobalamina, Iodeto de potássio, Ácido 
pteroilmonoglutâmico, Ergocalciferol, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, Mononitrato de tiamina. 
Nota: Fontes de proteínas de fava e ervilha. Fabricado numa unidade que também processa dióxido 
de enxofre e sulfitos.

5 FONTES DE FIBRA

3 FONTES DE PROTEÍNAS

Contém 20.2-20.7 g de proteína por dose quando 
misturado com leite de vaca ou leite de soja, incluindo 
todos os 9 aminoácidos essenciais, de ervilha, fava e 
leite ou soja.

Contém 4.5-7.0 g de fibra alimentar por dose de fava 
faba, chicória e milho, goma xantana e goma de guar, 
fibra de cacau para o sabor do chocolate.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIO

2 DELICIOSOS SABORES Baunilha 
Chocolate
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mcg = micrograma = µg mg = miligrama *VRN= Valores de Referência do Nutriente.

ENERGIA

PROTEÍNA

LÍPIDOS

HIDRATOS DE CARBONO

FIBRA ALIMENTAR

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

dos quais açúcares

Subtituto de Refeição 
para Controlo de 

Peso Baunilha  
Misture 25 g pó com  
250 ml leite de vaca 

meio-gordo

Subtituto de Refeição 
para Controlo de 

Peso Baunilha  
Misture 25 g pó  
com 310 ml leite  

de soja

dos quais ácido linoleico
dos quais saturados

204 kcal 239 kcal

20.2 g 20.6 g

14.2 g 18.2 g

4.8 g 7.0 g

6.3 g 7.8 g
2.8 g 3.1 g
1.0 g 1.0 g

0.80 g 0.94 g

12.6 g 14.2 g

VITAMINA A

VITAMINA B12

VITAMINA B6

VITAMINA C

VITAMINA D

VITAMINA E

VITAMINAS:

VITAMINA K

BIOTINA

ÁCIDO FÓLICO

NIACINA

ÁCIDO PANTOTÉNICO

RIBOFLAVINA

TIAMINA

280.0 mcg (35%*)

4.3 mcg (86%*) 1.8 mcg (36%*)

29.0 mcg (39%*) 28.0 mcg (37%*)

34.5 mg (43%*) 33.0 mg (41%*)

0.9 mg (64%*) 0.5 mg (36%*)

6.2 mg (39%*) 6.0 mg (38%*)

0.6 mg (43%*) 0.5 mg (36%*)

0.5 mg (45%*)

111.5 mcg (56%*) 75 mcg (38%*)

2.4 mcg (96%*)

17.5 mcg (35%*)

5.1 mg (43%*) 5.0 mg (42%*)

0.4 mg (36%*)

0.9 mcg (36%*)

17.5 mcg (35%*)

2.3 mg (38%*) 2.3 mg (38%*)

312.3 mcg (39%*) 

SAL
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IODO

SELÉNIO 28.1 mcg (51%*) 24.1 mcg (44%*)

90.0 mcg (60%*) 60.0 mcg (40%*)

CÁLCIO

COBRE

FERRO

MAGNÉSIO

MANGANÊS

FÓSFORO

POTÁSSIO

MINERAIS:

ZINCO

1047.0 mg (52%*) 640.0 mg (32%*)

630.0 mg (79%*) 325.0 mg (41%*) 

170.6 mg (45%*) 143.1 mg (38%*)

7.1 mg (51%*) 7.1 mg (51%*)

0.6 mg (60%*) 0.6 mg (60%*)

1.1 mg (55%*) 1.1 mg (55%*)

6.1 mg (61%*) 

629.0 mg (90%*) 369.0 mg (53%*)

5.1 mg (51%*)

mcg = micrograma = µg mg = miligrama *VRN= Valores de Referência do Nutriente.
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280.0 mcg (35%*)

1.8 mcg (36%*)

28.0 mcg (37%*)

33.0 mg (41%*)

0.5 mg (36%*)

6.0 mg (38%*)

0.5 mg (36%*)

17.5 mcg (35%*)

0.4 mg (36%*)

0.9 mcg (36%*)

2.3 mg (38%*)

ENERGIA

PROTEÍNA

LÍPIDOS

HIDRATOS DE CARBONO

FIBRA ALIMENTAR

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

dos quais açúcares

dos quais ácido linoleico

dos quais saturados

202 kcal 238 kcal

20.3 g 20.7 g

13.9 g 17.9 g

4.5 g 6.7 g

6.2 g 7.8 g

2.9 g 3.2 g

1.0 g 1.0 g

0.9 g 1.0 g

12.6 g 14.2 g

VITAMINA A

VITAMINA B12

VITAMINA B6

VITAMINA C

VITAMINA D

VITAMINA E

VITAMINAS:

VITAMINA K

BIOTINA

ÁCIDO FÓLICO

NIACINA

ÁCIDO PANTOTÉNICO

RIBOFLAVINA

TIAMINA

312.3 mcg (39%*) 

4.3 mcg (86%*)

29.0 mcg (39%*)

34.5 mg (43%*)

0.9 mg (64%*)

6.2 mg (39%*)

0.6 mg (43%*)

0.5 mg (45%*)

111.5 mcg (56%*) 75 mcg (38%*)

2.4 mcg (96%*)

5.1 mg (43%*) 5.0 mg (42%*)

17.5 mcg (35%*)

2.3 mg (38%*)

Substituto de 
Refeição para  

Controlo de  
Peso Chocolate  
Misture 25 g pó com  
250 ml leite de vaca 

meio-gordo

Subtituto de Refeição 
para Controlo de 
Peso Chocolate  
Misture 25 g pó com  
310 ml leite de soja

mcg = micrograma = µg mg = miligrama *VRN= Valores de Referência do Nutriente.

SAL
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727.5 mg (36%*)

327.5 mg (41%*)

152.7 mg (41%*)

7.1 mg (51%*)

0.6 mg (60%*)

1.1 mg (55%*)

24.1 mcg (44%*)

380.8 mg (54%*)

5.2 mg (52%*)

CÁLCIO

COBRE

IODO

FERRO

MAGNÉSIO

MANGANÊS

FÓSFORO

POTÁSSIO

SELÉNIO

MINERAIS:

ZINCO

1135.0 mg (57%*)

632.5 mg (79%*)

180.2 mg (48%*)

7.7 mg (55%*)

0.6 mg (60%*)

1.1 mg (55%*)

6.3 mg (63%*)

90.0 mcg (60%*) 60.0 mcg (40%*)

640.8 mg (92%*)

28.1 mcg (51%*)

mcg = micrograma = µg mg = miligrama *VRN= Valores de Referência do Nutriente.

P. Porque é que o SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso contém 
vitaminas e minerais adicionados? 
R. Como se destina a substituir uma refeição, o SuperShake Substituto de Refeição para 
Controlo de Peso deve fornecer os nutrientes que são normalmente consumidos numa 
refeição, incluindo vitaminas e minerais essenciais. Para ser chamada de substituto de 
refeição, a fórmula deve conter micronutrientes essenciais (assim como calorias 
suficientes, proteínas e gorduras saudáveis). Por conseguinte, o Substituto de Refeição 
para Controlo de Peso inclui 23 vitaminas e minerais essenciais que comprovadamente 
apoiam o metabolismo, o cérebro, a visão, os ossos, e a saúde em geral.  
Estes elementos essenciais da dieta ajudam a:
 
•  Proteger as células do stress oxidativo (Vitaminas C e E, cobre, zinco)
•  Reduzir o cansaço e a fadiga (Vitaminas B e C, ferro, magnésio)
•  Aumentar a saúde imunitária (Vitaminas A, C, D, selénio, ferro, zinco)
•  Aumentar a energia e o metabolismo (Vitaminas B e C, cálcio, magnésio, 

manganês, zinco, cobre, ferro, iodo)
•  Apoiar a função cognitiva e o desempenho mental (Vitamina B5, ferro, iodo e zinco)

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021

PERGUNTAS FREQUENTES
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P. Como funciona o SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso? 
R. Existem provas científicas que provam que a incorporação de substitutos de refeição numa dieta 
de restrição calórica oferece sucesso a longo prazo para a perda de peso. Os substitutos de 
refeições funcionam melhor do que as tentativas de perda de peso autodirigida devido a uma 
maior aderência à dieta calórica reduzida. Resultados ainda maiores de perda de peso são vistos 
quando se combinam substitutos de refeição com mudança de comportamento e uma comunidade 
de apoio (Astbury, 2019). O Substituto de Refeição para Controlo de Peso é uma solução de 
refeição de alta qualidade baseada na ciência e nos regulamentos rigorosos estabelecidos pela 
União Europeia (EFSA, 2010) que funciona por:

•  Oferecer uma preparação conveniente e fácil - quando a sua dieta é nutritiva e estruturada, 
recebe o sustento de que necessita para afetar positivamente os níveis de fome e energia, e pode 
mais facilmente planear refeições, o que por sua vez pode ajudar a reduzir a tentação de 
alimentos insalubres.

•  Promover padrões alimentares regulares - quando um plano de refeições é estruturado, pode 
facilmente tornar-se parte de uma rotina. Está provado que os substitutos de refeições funcionam 
a longo prazo porque ajudam a apoiar hábitos saudáveis que podem ser facilmente adaptados 
ao seu estilo de vida.

•  Permitir o controlo das porções - porções equilibradas que lhe permitem controlar as suas calorias 
de modo a receber todos os nutrientes de que necessita - um conveniente batido tudo-em-um. 

•  Proporcionar uma nutrição de alta qualidade - se não for bem planeada, uma dieta calórica 
reduzida pode resultar numa ingestão inferior de macro e micronutrientes importantes. O 
SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso é rico em nutrientes e fornece 
proteínas, hidratos de carbono, fibra alimentar, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, mas 
com um conteúdo energético controlado.

•  Manter a fome ao largo - a fórmula do SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso 
é rica em proteínas e fibras dietéticas que podem ajudar a saciá-lo e a manter a fome longe. É 
mais fácil aderir a uma dieta de restrição calórica se não sentir sempre fome. Além disso, o 
elevado teor proteico ajuda a manter a massa muscular.

•  Combinar para maior sucesso - os substitutos de refeição oferecem ainda mais hipóteses de 
sucesso quando combinados com refeições nutritivas, com base alimentar controlada por 
calorias, exercício regular, sono adequado e uma rede de apoio que pode motivar e encorajar  
o progresso.

 
Wellness by Oriflame acredita numa abordagem holística que apoia a saúde e o bem-estar de 
dentro para fora, fora para dentro - promovendo uma dieta nutritiva juntamente com exercício, 
sono adequado, gestão do stress, e uma comunidade de apoio.  

Astbury NM, Piernas C, Hartmann: Boyce J, et al. Uma revisão sistemática e uma meta-análise da eficácia dos 
substitutos de refeição para a perda de peso. Obes Rev. 2019 Apr;20(4):569–587.  
 
Painel da EFSA sobre Produtos Dietéticos, Nutrição e Alergias (NDA); Parecer científico sobre a fundamentação de 
alegações de saúde relacionadas com a substituição de refeições para controlo de peso (tal como definido na Diretiva 
96/8/CE em dietas de restrição calórica para perda de peso) e redução do peso corporal (ID 1417), e manutenção do 
peso corporal após perda de peso (ID 1418) nos termos do artigo 13(1) do Regulamento (CE) No 1924/2006. EFSA 
Journal. 2010; 8(2):1466-1485
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P. Posso combinar o Substituto de Refeição para Controlo de Peso com os outros produtos 
Wellness? 
R. Durante a perda de peso, não recomendamos combinar duas doses do Substituto de 
Refeição para Controlo de Peso com o Multivitamínico e Mineral, devido ao seu conteúdo em 
vitaminas e minerais. No entanto, ainda pode tomar em segurança a Astaxantina e o Extrato 
de Mirtilo e o Ómega 3.  
Durante a manutenção do peso, a combinação de uma dose do Substituto de Refeição para 
Controlo de Peso com o Multivitamínico & Mineral é segura. Assim, pode continuar a tomar  
o seu Wellness Pack como habitualmente, o qual, para além do Multivitamínico & Mineral, 
inclui também a Astaxantina & Extrato de Mirtilo e o Ómega 3. Dada a quantidade de 
vitaminas e minerais obtidos com o Substituto de Refeição para Controlo de Peso, não 
recomendamos a sua combinação com o Complexo Nutricional de Cabelo & Unhas -  
nem durante a perda de peso nem durante a manutenção do peso.  
Devido ao elevado teor de fibras, recomendamos cautela ao consumir a Substituição de 
Refeição para Controlo de Peso com outros produtos com elevado teor de fibras, tais como 
os Batidos e Barras Natural Balance. Consumir em diferentes alturas do dia para evitar 
um potencial desconforto gástrico.  
Embora possa ser desconfortável, não é perigoso. Deixar pelo menos 2 horas entre  
o consumo dos diferentes produtos 
 
P. Qual é a diferença entre o Substituto de Refeição para Controlo de Peso e o Batido / 
Sopa Natural Balance? 
R. O Batido e a Sopa Natural Balance não são formulados nem destinados a substituir as 
refeições. São snacks fáceis, saborosos e convenientes que se destinam a adicionar 
proteínas e fibra alimentar à dieta (ou seja, suplemento de uma dieta regular), e não a 
substituir uma refeição. Os Batidos e Sopas de Equilíbrio Natural não devem ser promovidos 
como soluções de gestão de peso, uma vez que não cumprem os critérios rigorosos de 
energia e composição nutricional para serem classificados como substitutos de refeição.  
O SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso destina-se a substituir uma 
refeição. Fornece mais proteínas, hidratos de carbono, fibra dietética, gorduras e calorias 
por dose do que os Batidos e Sopas Natural Balance, mas é mais baixa em calorias do que 
uma refeição real. O SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso também 
fornece vitaminas e minerais essenciais, que os Batidos e Sopas Natural Balance não 
fornecem.
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P. Posso praticar exercício enquanto utilizo o SuperShake Substituto de Refeição para 
Controlo de Peso? 
R. O exercício físico regular é excelente para combinar com o Substituto de Refeição para 
Controlo de Peso, e isto é algo que recomendamos tanto para alcançar como para manter os 
seus objetivos de peso. O exercício combinado com uma dieta calórica reduzida apoia mais 
a perda de peso corporal do que a dieta isolada e ajuda a manter o peso perdido, e é por 
isso que o produto se destina a ser utilizado em combinação com a prática regular de 
exercício físico. O exercício físico regular ajudará também a preservar a massa muscular 
enquanto se pratica uma dieta calórica reduzida, melhorando assim a composição corporal, 
sendo o treino de resistência particularmente bom na preservação da massa muscular. 
Recomenda-se um mínimo de 30 minutos por dia de exercício moderado a vigoroso para 
favorecer a perda de peso. 
 
P. Posso substituir todas as minhas refeições principais diárias pelo Substituto de Refeição 
para Controlo de Peso? 
R. Não, não pode substituir todas as suas refeições principais diárias pelo SuperShake 
Substituto de Refeição para Controlo de Peso, uma vez que não é um produto de substituição 
total da dieta e, portanto, não deve ser utilizado como a única fonte de alimentação. 
Dependendo do seu objetivo de gestão de peso, substitua uma ou duas das suas três 
refeições principais nutricionalmente equilibradas (pequeno-almoço, almoço, jantar)  
por uma dose do Substituto de Refeição para Controlo de Peso.  
 
P. Posso usar o Substituto de Refeição para Controlo de Peso se tiver um distúrbio 
alimentar? 
R. Se tem ou teve um distúrbio alimentar ou tem uma relação complicada com os alimentos, 
por favor consulte o seu médico ou dietista para discutir a sua utilização. 
 
P. Posso usar o Substituto de Refeição para Controlo de Peso se tiver um problema de 
saúde e tomar medicamentos? 
R. O SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso é considerado um alimento.  
Não é um produto medicinal e não se destina a tratar, aliviar ou curar quaisquer deficiências 
ou doenças. Se tiver alguma preocupação médica específica, por favor consulte o seu 
médico para discutir a sua utilização.  
 
P.Porque é que sinto desconforto no estômago devido ao Substituto de Refeição  
para Controlo de Peso? 
R. O SuperShake Substituto de Refeição para Controlo de Peso é elevado em fibra e 
aumentar subitamente a sua ingestão de fibra pode resultar em desconforto inicial no 
estômago de algumas pessoas. A fibra dietética, e especialmente a fibra prebiótica, 
alimenta a microbiota intestinal. O aumento da estimulação intestinal é benéfico para a 
saúde, mas pode levar ao aumento da flatulência, inchaço, fezes moles, etc. Embora possa 
ser desconfortável, não é perigoso e deve diminuir com o tempo. Se sentir desconforto no 
estômago, comece com uma dose diária e aumente gradualmente para duas doses diárias, 
reserve tempo suficiente entre as ocasiões de consumo, e certifique-se que bebe muitos 
líquidos.
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Outra explicação para o desconforto gástrico poderá ser devido ao aumento do consumo 
de leite de vaca. O leite de vaca contém, por natureza, a lactose de açúcar que se 
decompõe normalmente pela enzima lactase no nosso sistema digestivo. No entanto, 
algumas pessoas são intolerantes à lactose, o que significa que carecem da enzima lactase. 
Por conseguinte, ao invés da decomposição enzimática, a lactose não digerida move-se 
através do sistema digestivo onde 1) atrai água e provoca a perda de fezes, e 2) acaba por 
alimentar a microbiota intestinal, resultando em flatulência e gases. A gravidade do 
desconforto gástrico difere dependendo da quantidade de lactose que se consegue tolerar 
e, geralmente, quem é intolerante à lactose consegue apenas tolerar pequenas quantidades 
de lacticínios. Se for intolerante ou sensível à lactose, deve mudar para leite sem lactose ou 
optar por uma alternativa ao leite, como é o caso da bebida de soja. Neste caso, o 
descnforto gástrico deverá diminuir. Se ainda sentir desconforto gástrico ao fim de algum 
tempo, a razão poderá ser outra e recomendamos que consulte um médico para discutir a 
utilização do produto. Tenha em atenção que o Substituto de Refeição é um produto 
vegetariano e não contém laticínios nem lactose, salvo se for misturado com leite de vaca. 
 
P. Posso usar o Substituto de Refeição para Controlo de Peso se sofrer de  
intolerâncias/alergias alimentares? 
R. Por favor verifique a lista de ingredientes. Se tiver alergia a qualquer um dos ingredientes, 
por ex.: leguminosas (fava e ervilhas), deve evitar o consumo do produto. Tenha em conta 
que o produto é fabricado em instalações que também processam dióxido de enxofre e 
sulfitos. Caso não tenha a certeza, por favor consulte o seu médico para discutir a sua 
utilização.  
 
P. Posso consumir o Subsituto de Refeições para Controlo de Peso se estiver  
grávida ou a amamentar? 
R. Se planeia engravidar, está grávida ou a amamentar, por favor consulte o seu médico 
para discutir a utilização do produto. No entanto, a gravidez ou amamentação não são 
normalmente os momentos indicados para se aventurar numa aventura de perda de peso, 
uma vez que é necessário a energia para sustentar o crescimento do bebé e assegurar uma 
produção de leite suficiente. 
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Nutrientes
Um nutriente é uma substância, presente nos alimentos, de que o corpo 
necessita para funcionar adequadamente. Existem vários fatores que 
influenciam a quantidade necessária de nutrientes, tais como a idade, 

género, genética e estilo de vida. Muitos nutrientes são essenciais, o que 
significa que são vitais para a sobrevivência e devem ser fornecidos 

através da alimentação e/ou suplementos alimentares, pois não podem 
ser produzidos pelo corpo. Nenhum alimento fornece todos os nutrientes 

de que o corpo necessita para funcionar adequadamente, por isso  
é fundamental fazer uma alimentação equilibrada e variada, com 
nutrientes saudáveis, todos os dias. Os nutrientes são divididos em 

macro- e micronutrientes.

Macronutrientes
Os macronutrientes são necessários em grandes quantidades (na faixa das 
gramas) para manter as funções corporais e conseguir realizar as atividades do 
dia a dia. Os macronutrientes incluem água, proteínas, hidratos de carbono  
e gorduras. A água não fornece energia, muitas vezes medida em quilocalorias 
(kcal, ou simplesmente “calorias”), para o corpo, mas é a substância mais 
importante para a vida, pois fornece um meio no qual todos os processos 
metabólicos ocorrem. Como tal, é necessário para a absorção dos outros 
três macronutrientes que alimentam o corpo. As principais fontes de energia 
proveniente da alimentação são os hidratos de carbono e as gorduras, mas as 
proteínas também contribuem para a ingestão diária. Além disso, o álcool também 
fornece energia ao corpo e é tecnicamente considerado um macronutriente, mas 
muitas vezes não é incluído, pois não é essencial para o funcionamento do corpo. 

ÁLCOOL

HIDRATOS DE CARBONO

LÍPIDOS

PROTEÍNAS

ÁGUA

7 kcal/g

4 kcal/g

9 kcal/g

4 kcal/g

0 kcal/g

Contribuição Energia (kcal)
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PROTEÍNA

Função das Proteínas 
As proteínas são moléculas grandes que consistem de uma ou mais cadeias de 
aminoácidos. No total, existem 20 aminoácidos, dos quais 9 são essenciais. Quando  
a proteína é decomposta no sistema digestivo, os aminoácidos são libertados e até certo 
ponto utilizados   como combustível, mas a maioria é usada como "blocos de construção" 
no corpo. As proteínas constituem e reparam diferentes estruturas, como pele, cabelo, 
músculos, órgãos e tecidos conjuntivos. Além disso, desempenham, como enzimas, 
hormonas e anticorpos, várias funções fundamentais no corpo. As proteínas são realmente 
necessárias da cabeça aos pés e tornam a vida possível. Devido às suas funções diversas, 
as proteínas são importantes para o crescimento e desenvolvimento, especialmente durante 
a infância, adolescência e gravidez.

Quantidade de Proteína Recomendada 
A quantidade de proteína de que uma pessoa necessita depende da sua idade, nível de 
atividade e saúde geral. Grupos específicos tais como crianças em crescimento, grávidas, 
mulheres a amamentar, atletas e pessoas a perder peso necessitam de obter mais proteína. 
É recomendado um consumo mais elevado de proteína quando se está a fazer uma dieta de 
restrição calórica, uma vez que um consumo adequado de proteína fará com que a pessoa 
se sinta saciada, além de prevenir a perda de massa muscular que, por sua vez, apoia  
o metabolismo energético.
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Proteínas Animais vs. Vegetais 
Os alimentos ricos em proteínas são frequentemente divididos em grupos, dependendo 
da fonte da proteína: animal ou vegetal. Proteínas de origem animal, como carne, 
ovo, peixe e leite, são chamadas de proteínas de alta qualidade (completas), pois 
contêm todos os nove aminoácidos essenciais em níveis suficientes e são digeridas 
e absorvidas facilmente. A maioria das proteínas vegetais, como as leguminosas, 
cereais integrais, frutos secos e legumes, são consideradas proteínas incompletas 
porque carecem ou têm níveis mais baixos de um ou mais aminoácidos essenciais, 
além de não serem tão facilmente digeridas e absorvidas quanto as proteínas animais. 
No entanto, as pessoas que fazem uma alimentação vegetariana podem obter todos 
os aminoácidos essenciais em níveis suficientes, combinando diferentes alimentos 
proteicos de base vegetal que fornecem um perfil de aminoácidos completo, como  
por ex. combinar leguminosas (feijão) com cereais integrais (aveia). A variedade 
é o segredo. Certifique-se que consome uma variedade de alimentos vegetais ao 
longo do dia para garantir a ingestão ideal de aminoácidos essenciais. 
No entanto, as fontes de proteína de origem animal contêm geralmente níveis mais 
elevados de gorduras saturadas do que as fontes de proteína de origem vegetal.  
O consumo elevado de carnes vermelhas e processadas, como salsichas, bacon  
e presunto, tem sido associado ao aumento do risco de desenvolver doenças 
cardíacas, diabetes e cancro de cólon. Especialistas na área da saúde, em vários 
institutos de investigação reconhecidos, como o World Cancer Research Fund (The 
World Cancer Research Fund, 2018), recomendam um consumo limitado de carne 
vermelha e evitar carnes processadas, com um consumo máximo de 500 g por semana 
ou 70 g por dia. Para contextualizar, 70 g equivale a um dos seguintes: 1/3 de um bife 
do lombo de 226 g, 5 fatias de presunto, 5 colheres de sopa de carne picada ou 1/2 
hambúrguer grande.  As melhores alternativas são as fontes de proteínas vegetais, 
como as ervilhas, feijões e lentilhas, que não só são ricas em proteínas e pobres em 
gorduras saturadas, como também são ricas em fibras alimentares, vitaminas  
e minerais. Para além dos seus benefícios para a saúde, as proteínas vegetais também 
são preferíveis do ponto de vista da sustentabilidade, pois são mais eficientes em 
termos de recursos; é necessário menos água e energia para produzir 1 kg de proteína 
vegetal em comparação com 1 kg de proteína animal. 

Os padrões alimentares mostram que o consumo de proteína tende a acontecer ao 
jantar, enquanto o pequeno-almoço é tipicamente rico em hidratos de carbono e pobre 
em proteína. Contudo, consumir a proteína de forma mais distribuída ao longo do dia  
é mais benéfico, fazendo com que se sinta saciado, além de ser mais eficaz a estimular 
a síntese de proteína muscular para as pessoas ativas (Mamerow et al., 2014),  
e ajudar a reter a massa muscular enquanto com o passar dos anos (Paddon-Jones & 
Rasmussen, 2009). Uma boa regra é consumir proteínas de qualidade (20-30 g) nas 
três refeições principais: pequeno-almoço, almoço e jantar. Dependendo dos seus 
objetivos e nível de atividade, poderá ser necessário fazer lanches ricos em proteína 
entre as refeições.
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HIDRATOS DE CARBONO

Hidratos de Carbono Digeríveis 
Os hidratos de carbono digeríveis, muitas vezes referidos como hidratos de 
carbono simples, são facilmente quebrados (digeridos) em moléculas de açúcar 
pelas enzimas do nosso corpo. Estes são absorvidos e usados   como energia pelas 
células do corpo. A glicose (açúcar no sangue) é o principal açúcar utilizado 
pelo corpo e é uma importante fonte de energia, por ex. o cérebro e os glóbulos 
vermelhos só conseguem usar glicose para obter energia. O pâncreas produz  
a hormona insulina, que facilita a assimilação da glicose pelas células. Qualquer 
glicose não utilizada é armazenada como glicogénio no fígado e nos músculos 
para ser usada posteriormente. Alguns investigadores acreditavam que uma 
libertação elevada de insulina era a causa do aumento de peso, no entanto isso 
foi posteriormente desmentido, uma vez que é a energia excessiva (calorias), 
independentemente do alimento, que causa o aumento de peso. 
Os hidratos de carbono digeríveis são divididos em açúcares e amidos, e estão 
presentes naturalmente em alimentos vegetais, como frutas, frutos vermelhos, 
legumes, leguminosas, cereais integrais e laticínios. Mas também são adicionados 
como açúcares refinados e processados   a diferentes alimentos, como doces, 
bolos e refrigerantes. A ingestão de açúcares refinados e processados   deve ser 
limitada, pois estes fornecem muita energia, mas têm pouco valor nutricional. Em 
vez disso, a maior parte da ingestão de hidratos de carbono deve vir de alimentos 
integrais que não só fornecem energia, como também vitaminas, minerais  
e fitonutrientes que são importantes para a saúde.

Função dos Hidratos de Carbono 
Os hidratos de carbono são a principal fonte de energia do corpo  
e o "combustível" essencial para o cérebro e glóbulos vermelhos.  Estes são 
compostos por diferentes moléculas de açúcar e, com base na sua estrutura, 
dividem-se em hidratos de carbono digeríveis e não digeríveis (resistentes). 

Hidratos de Carbono não Digeríveis 
Ao contrário dos hidratos de carbono digeríveis, os hidratos de carbono não 
digeríveis (resistentes), frequentemente denominados de hidratos de carbono 
complexos, não são decompostos pelas enzimas do corpo, uma vez que são 
resistentes à digestão. Em vez disso, passam pelo intestino delgado e chegam 
intactos ao intestino grosso. Aqui, são decompostos e utilizados como energia 
pela microbiota intestinal num processo chamado fermentação. Neste processo, 
é obrida uma pequena quantidade de energia (2 kcal/g de fibra alimentar)  
e são produzidos diferentes compostos muito importantes para a saúde intestinal  
e saúde geral.
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Os hidratos de carbono não digeríveis são divididos em fibra alimentar e amidos 
resistentes, que, por sua vez, são frequentemente classificados como insolúveis  
e solúveis. A fibra da beterraba sacarina e o amido resistente são insolúveis e atuam 
para aumentar o volume fecal, importante para manter o bom funcionamento do 
sistema digestivo. A fibra alimentar solúvel, tal como os beta-glucanos de aveia,  
ligam-se à água e retêm os nutrientes, diminuindo assim a taxa de absorção da 
glicose, por exemplo, o que é benéfico para a resposta glicémica no sangue. As fibras 
prebióticas são fibras alimentares solúveis que estimulam seletivamente o crescimento 
e/ou atividade de micróbios intestinais benéficos. A inulina e os fruto-oligossacarídeos 
são considerados prebióticos, uma vez que mostraram estimular seletivamente  
o crescimento de micróbios intestinais benéficos para a saúde. A inulina está  
presente em muitos alimentos vegetais, como aspargos, cebola e alho.

  
Tal como os hidratos de carbono digeríveis, os hidratos de carbono não digeríveis estão 
naturalmente presentes em alimentos vegetais, como frutas, frutos vermelhos, legumes, 
leguminosas e cereais integrais. Embora forneçam apenas uma pequena quantidade de 
energia, contêm muitos nutrientes importantes, tais como vitaminas, minerais 
 e fitonutrientes que são importantes para a saúde, nomeadamente a saúde intestinal. 
Alimentos ricos em hidratos de carbono não digeríveis devem compor a maior parte 
do seu consumo de hidratos de carbono. Opte, por exemplo, pelo pão integral e arroz 
integral em vez de pão branco refinado e processado e arroz branco que são pobres em 
fibras alimentares e nutrientes. É importante escolher hidratos de carbono de qualidade, 
por isso crie o hábito de verificar o conteúdo de cereais integrais e de fibra alimentar nos 
alimentos. Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra é uma das metas globais de 
saúde pública, e deve procurar consumir 25-35 g por dia.
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Função dos Lípidos 
Os lípidos (gordura) são o nutriente que contém a forma mais concentrada de energia 
e serve como o principal armazenamento de energia no corpo. A gordura é importante 
para um funcionamento adequado do corpo, tal como o normal funcionamento do 
cérebro e sistema nervoso. Além disso, desempenha um papel vital na manutenção da 
saúde da pele e do cabelo, isolando os órgãos do corpo, promovendo  
o funcionamento das células saudáveis   e a produção de hormonas.  
Lípidos Saturados vs. Insaturados 
Diferentes tipos de gordura (lípidos) consistem de diferentes ácidos gordos e são 
agrupados com base na sua estrutura química em gorduras saturadas e insaturadas 
(ou lípidos saturados e insaturados).  
As gorduras saturadas são sólidas ou duras em temperatura ambiente. Presentes 
principalmente em alimentos de base animal, como carne e laticínios (por exemplo, 
leite e queijo), mas também em alimentos vegetais, como o óleo de coco.  
Por outro lado, as gorduras insaturadas são líquidas em temperatura ambiente. As 
gorduras insaturadas podem ser divididas em monoinsaturadas e poli-insaturadas  
e estão presentes em peixes gordos, como o salmão e a cavala, e em plantas plantas 
oleaginosas, tais como as azeitonas, colza, nozes, sementes e abacate. 

LÍPIDOS
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Qualidade dos Lípidos 
É importante escolher bons tipos (qualidade) de lípidos (gordura) e ter um 
bom equilíbrio entre eles. Uma alimentação rica em gorduras saturadas 
aumenta o risco de desenvolver doenças não transmissíveis, tais como doenças 
cardiovasculares, enquanto as gorduras insaturadas têm efeitos protetores  
e benéficos para a saúde.  
Existe um tipo de gordura que deve ser evitada completamente: os ácidos gordos 
parcialmente hidrogenados, comumente chamados de gorduras trans. As gorduras 
trans são fabricadas industrialmente a partir de óleo vegetal insaturado, mas 
atuam de forma semelhante à gordura saturada, têm uma consistência dura 
em temperatura ambiente. As gorduras trans foram/são comumente usadas em 
snacks, tais como biscoitos e fritos, pois são mais estáveis   do que os óleos vegetais, 
proporcionando uma vida útil mais longa e uma boa textura, como as gorduras 
saturadas. As gorduras trans aumentam o risco de doenças cardiovasculares, pois 
elevam os níveis de colesterol "mau" e promovem a inflamação.

   
Um grupo de ácidos gordos insaturados, importantes para a saúde, são os 
ácidos gordos polinsaturados Ómega 3. Os ácidos gordos Ómega 3, ácido 
alfalinolénico (ALA), ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosa-hexaenoico 
(DHA), são considerados essenciais. No corpo, uma pequena quantidade de ALA 
é convertida em ácido eicosapentaenoico EPA e DHA, que são os dois ácidos 
gordos mais estudados pelos seus benefícios para a saúde. O EPA e o DHA fazem 
parte de todas as membranas do corpo, incluindo a pele. Estes apoiam o normal 
funcionamento do cérebro, olhos e sistema nervoso. Além disso, são benéficos 
para reduzir o colesterol e a tensão arterial, que são fatores de risco para 
doenças cardiovasculares (Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura, 2010). 
Os ácidos gordos Ómega 3 encontram-se naturalmente em alimentos vegetais  
e animais. O ALA encontra-se principalmente em óleos vegetais de frutos secos 
(ex. nozes), sementes (ex. linhaça e chia) e leguminosas (ex. soja). Já os EPA  
e DHA encontram-se em alimentos de origem animal, tais como peixes (ex. salmão, 
arenque e truta), frutos do mar e algas. As diretrizes nutricionais recomendam 
consumir pelo menos 2 porções de peixes gordos por semana. No entanto, se for 
alérgico ou não gostar de peixe, inclua óleos vegetais ricos em Ómega 3 na sua 
alimentação e/ou complemente-a com um suplemento de Ómega 3.



69

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021

Micronutrientes

Ao contrário dos macronutrientes, os micronutrientes são, com algumas exceções, 
nutrientes essenciais, necessários em pequenas quantidades (na faixa de micro- a 
miligramas). Estes não fornecem energia ao corpo, mas atuam em conjunto com os 
macronutrientes que fornecem energia: proteínas, hidratos de carbono e gorduras 
para garantir que o corpo funciona adequadamente e para prevenir doenças. 

Os micronutrientes permitem que o corpo produza enzimas, hormonas e outras 
substâncias essenciais para o seu crescimento, desenvolvimento e manutenção 
adequados. Embora sejam necessários apenas em pequenas quantidades, os 
micronutrientes são vitais para a saúde e bem-estar, pelo que obter quantidades 
insuficientes de certos micronutrientes durante um longo período de tempo pode 
resultar em carências e aumentar o risco de doenças. 

Os micronutrientes são normalmente chamados de vitaminas e minerais. As vitaminas 
constituem ossos e tecidos, apoiam a imunidade e participam nos processos 
metabólicos de produção de energia. Algumas doenças podem ocorrer devido  
à falta de uma vitamina, por ex. a carência de vitamina C pode causar escorbuto. Os 
minerais são usados   para regular uma ampla gama de processos corporais, desde  
a formação óssea até a coagulação do sangue, e são importantes para a estrutura do 
corpo. Os minerais são frequentemente divididos em macrominerais e oligoelementos, 
dependendo da quantidade necessária.

Dietas bem equilibradas e variadas, ricas em frutas, frutos silvestres e legumes 
fornecem a maioria das vitaminas e minerais necessários ao corpo. Especialistas  
de saúde recomendam +5 porções de fruta e legumes, todos os dias; uma porção  
é cerca de 100 g. Uma regra prática é escolher uma variedade de frutas, frutos 
silvestres e legumes com diferentes cores, por ex. maçãs verdes, mirtilos azuis, frutos 
vermelhos, brócolos verde, cenoura laranja e beterraba vermelha, para obter 
diferentes tipos de vitaminas e minerais. Frutos secos, como amêndoas, nozes e caju, 
e sementes, como chia e girassol, também são ricos em vitaminas e minerais. Frutas, 
frutos vermelhos, legumes, nozes e sementes também são fontes ricas de fibra e 
antioxidantes que protegem contra os danos das células. 

Os antioxidantes são substâncias que protegem as células saudáveis   dos danos 
oxidativos causados   pelos radicais livres. Os antioxidantes protegem as células 
saudáveis   da oxidação, neutralizando os radicais livres. Os radicais livres são 
moléculas instáveis   e altamente reativas que são produzidas no nosso corpo e à nossa 
volta, através da respiração, radiação ultravioleta, poluição, fumo, etc. Os radicais 
livres roubam eletrões de outras moléculas do corpo e desencadeiam uma reação em 
cadeia. Exemplos de antioxidantes são a vitamina C, vitamina A, vitamina E, selénio, 
zinco, polifenóis (como antocianinas) e carotenoides (como astaxantina).  
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VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS 
 
Encontram-se nas nozes, óleos vegetais, legumes verdes, peixe e derivados de 
animais, podendo ficar armazenadas nofígado. 

VITAMINAS

Vitamina A 
Função: Importante para a pele, olhos e visão. É também importante para o sistema 
imunitário e contribui para níveis saudáveis de crescimento. O reino vegetal oferece 
vitamina A na forma de betacaroteno. O nosso organismo converte a quantidade de 
betacaroteno em vitamina A que o corpo necessita. 

Fontes: Legumes de folha verde, cenouras, alperces secos, laticíneos, ovos e peixe.

Vitamina D 
Função: Permite a absorção do cálcio dos alimentos e é necessária para a função 
normal do sistema imunitário, uma resposta inflamatória saudável e a manutenção da 
função muscular normal. A falta de vitamina D pode causar doença ósseas, como 
osteomalacia e raquitismo. A fonte mais importante de vitamina D é a luz do sol. Um 
passeio de 30 minutos a pé e ao ar livre, a meio do dia, é tão benéfico como beber 
10 copos de leite.

Fontes: Peixe gordo, gema de ovo e alimentos enriquecidos. 

Vitamina E 
Função: Um antioxidante que protege as células do organismo e outros componentes 
dos radicais livres. Funciona em conjunto com a vitamina C. 

Fontes: Nozes, amêndoas, feijões, ovos, legumes de folha verde, óleos vegetais  
e vários cereais.

  
Vitamina K 
Função: Importante para a coagulação do sangue e integridade do esqueleto.  
A vitamina K não é apenas obtida através dos alimentos que comemos, mas também  
é produzida pelas bactérias presentes nos intestinos.

Fontes: Legumes de folha verde escuro, como bróculos, espinafres e couves de 
bruxelas, bem como alguns óleos vegetais (ex.: óleo de colza e óleo de soja).
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Vitamina B 
Função: Existem 8 tipos de vitamina B conhecidos e, juntos, aceleram 
o metabolismo, a divisão celular, a função neuromuscular, entre outras 
propriedades. Como são hidrossolúveis e sensíveis ao processamento, existem 
inúmeras pessoas com défice de um ou outro tipo desta vitamina, devido ao 
consumo alargado de alimentos processados e cozinhados presentes na 
alimentação moderna. 
 
Fontes: Legumes, fruta, tubérculos, nozes, produtos integrais, ovos, carne e peixe. 

Vitamina C  
Função: Um importante antioxidante. Tem um papel essencial no processo da 
formação do colagénio e nos tecidos conjuntivos e fortalece a pele, dentes, ossos 
e vasos sanguíneos. A Vitamina C também ajuda o corpo a extrair ferro  
dos alimentos. 
 
Fontes: Fruta, frutos vermelhos, grelos, legumes e tubérculos.

VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS 
Encontram-se na fruta, legumes e cereais integrais. São transportadas por todo  
o organismo através da água, o que significa que não conseguem ser 
armazenadas, pelo que qualquer excesso é eliminado pela urina. Necessita  
de ingerir diariamente os alimentos que contêm estas vitaminas. As vitaminas 
hidrassolúveis podem ser destruídas pelo processo do cozedura e encontram-se 
na casca dos cereais, pelo que é importante ingerir alimentos crus e integrais, 
para obter os níveis necessários. 
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MINERAIS 

Os minerais dividem-se em dois tipos – macrominerais e microminerais. Isto deve-se  
à quantidade que necessitamos de cada um deles. 

MACROMINERAIS
 
Minerais que necessitamos em maiores quantidades (de miligramas para gramas).

Cálcio 
 
Função: Um componente estrutural dos ossos, dentes e tecidos moles. O cálcio regula 
a função neuromuscular, secreções glandulares, dilatação e contração dos vasos 
sanguíneos, sendo essencial para a correta coagulação do sangue.  
 
Fontes: Legumes de folha verde (a fonte de cálcio do gado bovino),sementes de 
sésamo, amêndoas, feijões, fruta e laticínios.

Magnésio 
 
Função: Encontra-se em mais de 300 reações metabólicas essenciais, incluindo produção de 
energia, condução de impulsos neurológicos, contração muscular e batimento cardíaco 
normal. Assim como o ferro é responsável pela cor vermelha do sangue, o magnésio é 
responsável por tornar as folhas verdes. Os homens precisam de um pouco mais de magnésio 
do que as mulheres, mas a deficiência marginal de magnésio está presente na maioria 
das pessoas, pois não atingem a toma recomendada. Acredita-se que as consequências  
a longo prazo da carência deste mineral sejam doenças do sistema cardiovascular.  
 
Fontes: Todos os legumes de folha verde e frutos secos (especialmente cajus  
e amêndoa), sementes e cereais integrais.  
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Cobre 
 
Função: Um componente funcional de enzimas envolvidas no sistema nervoso 
central, produção de energia, formação de tecido conjuntivo (colagénio  
e elastina na pele, mas também no coração, vasos sanguíneos e tecidos ósseos), 
formação de melanina e antioxidação.  
 
Fontes: Feijões, frutos secos, sementes, cereais e cogumelos.    

Iodo 
 
Função: Componente essencial das hormonas tiroidais tri-iodotironina (T3)  
e tiroxina (T4), que regulam o metabolismo, o crescimento e desenvolvimento, 
bem como a função reprodutora. Os problemas causados pelo défice de iodo 
incluem hipotiroidismo, bócio e deficiência intelectual. O défice de selénio pode 
exacerbar os efeitos do défice de iodo.  
 
Fontes: Algas marinhas, sal iodado, marisco, feijão, batatas, laticínios e ovos. 

OLIGOELEMENTOS
 
Minerais que precisamos em menores quantidades (de microgramas  
a miligramas).

Zinco 
 
Função: Necessário para o sistema imunitário funcionar corretamente, bem como 
promover a cicatrização de feridas, quebra dos hidratos de carbono, além de 
promover a saúde da visão, pele, cabelo e os sentidos do olfato e paladar.  
 
Fontes: Sementes de sésamo, girassol e abóbora, frutos secos, carne, lentilhas, 
amendoins, cogumelos e ervilhas.

Selénio 
 
Função: Incorporado nas nossas proteínas para formar importantes enzimas 
antioxidantes que ajudam a prevenir os danos celulares provocados pelos radicais 
livres. Um défice de Selénio pode contribuir para problemas na função cardíaca, 
hipotiroidismo e um sistema imunitário fraco.  
 
Fontes: Cereais, frutos secos, sementes, cogumelos, leguminosas e peixe. 
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Crómio
 
Função: Potenciar a ação da insulina e melhorar a tolerância à glicose. Os sintomas do 
défice de crómio são similares aos da diabetes, tais como anomalia da tolerância à 
glicose, resistência à insulina e neuropatia.  
 
Fontes: Produtos integrais, pimento verde, maçã, banana e espinafre. 

Ferro 
 
Função: Em todos os organismos, o ferro é incorporado numa estrutura biológica 
chamada “heme” - um componente essencial das proteínas, envolvido nas reações de 
desintoxicação e oxigenação. Os exemplos incluem as proteínas que transportam  
o oxigénio, hemoglobina e mioglobina, presentes nas células vermelhas do sangue  
e nas células musculares, respetivamente.  
 
Fontes: O ferro inorgânico está presente nas lentilhas, feijões, ervilhas, legumes de 
folha verde e morangos. O ferro orgânico (heme) está presente na carne  
e no sangue animal. 

Manganês
  
Função: Necessário para ossos e cartilagens saudáveis, cicatrização de feridas, 
produção de colagénio e artérias saudáveis. É um constituinte de enzimas que 
participam no processo de metabolismo do colesterol, hidratos de carbono, 
aminoácidos e neurotransmissores, e que protegem os tecidos e componentes celulares 
dos danos provocados pelos radicais livres.  
 
Fontes: Cereais não refinados, frutos secos, legumes de folha verde e chá. 

Molibdénio 
 
Função: Um oligoelemento essencial, que funciona como um co-fator para várias 
enzimas (molibdoenzimas) que catalisam reações metabólicas, especialmente reações 
que envolvem a "quebra" de nucleotídeos (DNA e RNA). Os sintomas de défice de 
molibdénio incluem respiração e batimento cardíaco acelerados, dores de cabeça  
e coma.  
 
Fontes: Leguminosas, tais como feijão, lentilhas e ervilhas.
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Alimentação Saudável
Provavelmente já ouviu o ditado “Uma maçã por dia, não sabe o bem 
que lhe fazia”. Para uma saúde ideal, o corpo deve receber uma boa 

nutrição. Nutrição é a ciência que explica a existência, absorção  
e metabolismo dos nutrientes dos alimentos no corpo e sua ligação  
com a nossa saúde. Uma dieta saudável contém todos os nutrientes 

essenciais e necessidades energéticas de que o corpo necessita  
para ter o melhor desempenho.  

A Wellness by Oriflame incentiva um estilo de vida saudável  
e equilibrado que inclui uma alimentação saudável, atividade física 

regular, sono suficiente, gestão do stress e vida social que, em conjunto, 
promovem a saúde e o bem-estar do corpo e da mente. 

Equilíbrio Energético 
 
O corpo humano requer energia para funcionar. A quantidade de energia necessária 
depende do género, idade, estrutura e composição do corpo, saúde e nível de 
atividade. A energia é não só usada quando fazemos atividade física, como  
também quando estamos em repouso, seja sentados ou a dormir. 

 
Um consumo energético equilibrado não só assegura a manutenção de um corpo 
saudável, como também de uma mente saudável. Se houver equilíbrio entre  
a necessidade de energia (gasto total de energia) e a entrada de energia (ingestão  
de energia através da alimentação), o peso corporal permanecerá o mesmo. Se tiver um 
aumento de energia (mais comida e/ou menos atividade), esta resultará no aumento de 
peso, enquanto a redução de energia (menos comida e/ou mais atividade) resulta na 
perda de peso. Na teoria, esta é uma equação bastante simples, no entanto, na prática, 
existem muitos fatores que influenciam a manutenção deste equilíbrio, tais como a nossa 
biologia, apetite. comportamentos e ambiente (Hopkins & Blundell, 2016).  
Não há alimentos nem macronutriente que "engordem" por si só; trata-se da energia total 
(calorias) consumida e gasta que no fim determina se mantém, ganha ou perde peso.  
No entanto, é mais fácil ganhar peso ao consumir alimentos altamente palatáveis, isto  
é, alimentos ricos em gordura e/ou açúcar, ricos em calorias, mas que não o saciam, 
por ex. bolos, doces e bebidas açucaradas. E é mais fácil manter ou perder peso ao 
consumir alimentos nutritivos, pobres em calorias, e que o saciam, tais como proteínas 
magras de qualidade, legumes ricos em fibra e cereais integrais (Smethers & Rolls, 2018). 
Quando se sente saciado e não com fome, geralmente também é mais fácil seguir uma 
dieta para perder peso, sem sentir privação. A adesão é a chave. Quanto mais aderir  
a uma dieta específica, mais sucesso terá na perda de peso (Gibson & Sainsbury, 2017).
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Prato Modelo 
 
Usar o Prato Modelo é uma forma fácil de garantir um bom equilíbrio de energia e nutrientes 
numa refeição, garantindo assim quantidades suficientes de vitaminas e minerais. Ao encher 
o prato principalmente com legumes, obterá muitas vitaminas, minerais, antioxidantes  
e fibra, que o farão sentir-se saciado, sem consumir calorias desnecessárias. Adicione um 
pouco de proteína magra de qualidade, cereais integrais e um pouco de azeite para uma 
refeição saudável! 
 
O Prato Modelo ilustrado abaixo pode ser usado como orientação para as proporções 
recomendadas de diferentes tipos de alimentos, para quem não necessita de tanta energia, 
por exemplo, quando está a tentar perder peso ou é maioritariamente sedentário. No 
entanto, não diz a quantidade de comida de que necessita, o que, como já vimos,  
depende da sua necessidade de energia e do seu apetite.  
 
•  Preencha 1/2 do prato com legumes e tubérculos, tais como tomate, brócolos, cenoura ou 

beterraba.
 
•  Preencha 1/4 do prato com proteína, tais como peixe, ovos, aves, laticínios ou leguminosas.
 
•  Preencha 1/4 do prato com hidratos de carbono, tais como batatas, massa, bulgur, arroz 

ou pão.

 
 
Comer de acordo com o Prato Modelo não é bom apenas para a saúde, como também 
para o planeta (Willet et al., 2019). Aumentar o consumo de legumes e proteínas vegetais 
e, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de proteína animal é mais eficiente em termos 
de recursos e melhor também para o meio ambiente. Para obter um benefício extra, tente 
escolher produtos de origem local e da estação. 
 
O Prato Modelo é um exemplo prático 
dos conselhos nutricionais dados nas 
Recomendações de Nutrição Nórdica 
(Recomendações de Nutrição Nórdicas 
2012, 2014). As recomendações também 
constituem a base da Dieta Nórdica, na 
qual a Oriflame se inspirou aquando 
do desenvolvimendo dos suplementos 
alimentares.  
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• Siga as orientações do Prato Modelo para compor as suas refeições saudáveis.

• Opte principalmente por alimentos integrais em vez de alimentos processados 
para fazer refeições nutritivas.

• Opte por beber água às refeições em vez de bebidas açucaradas, sumos e 
álcool.

• Opte por peixe, ovos, aves ou leguminosas em vez de carne vermelha ou 
processada.

• Opte por cereais integrais em vez de cereais refinados (por exemplo arroz 
integral em vez de arroz branco).

• Opte por óleos vegetais (como o azeite) e manteiga de frutos secos em vez de 
manteiga.

• Opte porprodutos lácteos com baixo teor de gordura em vez de produtos com 
alto teor de gordura, tais como as natas.

• Evite o consumo de alimentos ricos em açúcares refinados e/ou gordura 
saturada pobres em nutrientes. Estes alimentos podem fazer parte de uma 
alimentação saudável, embora devam ser consumidos apenas ocasionalmente.

• Faça refeições regulares: pequeno-almoço, almoço, jantar e 1-2 snacks, 
dependendo das suas necessidades energéticas.

• Incorpore 20-30 g de proteína de qualidade nas três principais refeições: 
pequeno-almoço, almoço e jantar. 
Opte poralimentos cozinhados a vapor, cozidos ou assados no forno,  
em vez de fritos.

• Esteja presente e concentrado aquando das refeições; não trabalhe, navegue 
nas redes sociais ou veja televisão enquanto come. 

• Coma devagar e mastigue bem os alimentos; demora aproximadamente  
20 minutos para se sentir saciado. 

• Tome o WellnessPack diariamente para apoiar a ingestão de vitaminas, 
minerais, ácidos gordos essenciais e antioxidantes.

• Para um lanche saudável, tome um Batido Natural Balance para apoiar  
a ingestão de proteínas e fibra alimentar.

Checklist para uma Alimentação Saudável

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021
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Vida Saudável

Atividade física regular 

O nosso corpo requer movimento todos os dias para se manter saudável.  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 150-300 minutos de atividade 
física de intensidade moderada durante a semana. Além disso, recomenda que as 
atividades de musculação, incluindo todos os principais grupos musculares, devem ser 
realizadas em 2 ou mais dias por semana. O exercício físico ajuda a manter a massa 
muscular, a densidade óssea e a saúde cardiovascular. Na verdade, a atividade física 
também contribui para a memória (Hötting & Röder, 2013), qualidade do sono (Hartescu 
et al., 2015) e funciona como antidepressivo (Dinas et al., 2011). Além disso, é benéfico 
para a saúde da pele e para o processo de envelhecimento (Crane et al., 2015).  
Se tem dificuldade em conseguir fazer 150-300 minutos de exercício físico por semana, 
tente caminhar ou andar de bicicleta para a escola/trabalho e use sempre as escadas 
em vez de elevadores e escadas rolantes. Incorpore a atividade física no seu dia a dia. 
Lembre-se que pequenos paços fazem uma grande diferença!

Comece com expectativas realistas 
 
Ter expectativas realistas aumenta a probabilidade de manter um estilo de vida 
saudável. Se tiver expectativas muito altas, a meta pode parecer inalcançável, 
tornando-se fácil abandonar a rotina. Definir uma meta mais realista e alcançável  
pode evitar que desanime e pode até mesmo levar a um maior sucesso. 
 
Pequenos passos consistentes de cada vez farão a maior diferença no fim! 
Perceba o que mais o motiva. Quando fica tentado a dar uma "facadinha" na dieta ou 
a saltar um treino, irá lembrar-se do que o motiva pode assim ajudá-lo a manter-se no 
caminho certo. 
 
E lembre-se, se está a ter um dia menos saudável, não seja tão duro consigo mesmo. 
Faça da refeição seguinte mais saudável ou aproveite para fazer uma caminhada,  
e lembre-se que amanhã é um novo dia!

Existem muitos aspetos a ter em conta para um estilo de vida saudável. 
Ser saudável não passa apenas por comer bem, apesar deste ser um 
aspeto muito importante. Para manter a qualidade de vida, deve-se 

também incorporar outros aspetos essenciais, como a atividade física 
regular, sono suficiente, controlo do stress e vida social.
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Sono regular
Domir horas suficientes é essencial para uma saúde ideal. Os adultos devem 
dormir regularmente 7 horas ou mais por noite. Durante o período de repouso,  
o corpor renova e regenera-se. Dormir é benéfico para a sua memória. A privação 
de sono por um longo período de tempo está associada a problemas, tais como 
aumento de peso, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, AVC, 
depressão e função imunitária comprometida (Consensus Conference Panel, 
2015). A privação do sono também pode aumentar o desejo de consumir alimentos 
menos saudáveis, o apetite e o tamanho da porção de comida, o que pode levar 
ao aumento do consumo de energia e, por fim, ao aumento de peso  
(Yang et al., 2019).  

Algumas dicas para um sono de qualidade: 
Descontraia antes de se deitar. 
• Tome um duche ou banho morno antes de ir para a cama. 
• Não se exponha à luz ou sons fortes antes de se deitar. 
• Evite olhar para os ecrãs. 
• A luz azul dos ecrãs mimetiza a luz do dia e interfere no ritmo circadiano do 

corpo. 
• Escolha relaxar com um livro, uma opção muito melhor do que navegar no 

Facebook.
• Faça do quarto uma zona "livre de ecrãs". 
• Mantenha o quarto escuro e frio. 
• Puxe as curtinas e evite ter luzes de presença ligadas durante a noite. 
• Mantenha o quarto fresco para sinalizar ao corpo que está na hora de dormir.
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Vida social 
 
A sua vida social é um aspeto essencial para o seu bem-estar, além de promover 
benefícios para a mente, corpo e espírito. Estudos mostraram que uma parte 
importante da longevidade é fazer parte de uma comunidade. Uma vida social 
saudável pode, de facto, ajudar a viver até 50% mais tempo (Berkman & Syme, 
1979). Portanto, alimente os seus relacionamentos com amigos, familiares  
e colegas. Pense nas pessoas que lhe dão mais alegria e energia no mundo. 
Ligue-lhes e desfrute de umas risadas ao telefone. 
Na Oriflame, temos um sentido único de comunidade. Uma ligação forte que nos 
une. Porque acreditamos que temos muito mais probabilidade de alcançar os 
nossos objetivos de bem-estar juntos do que sozinhos. 

Controlo do stress 
 A resposta ao stress foi outrora algo necessário para a sobrevivência da 
humanidade, mas na sociedade moderna, raramente é necessário lutar 
fisicamente para sobreviver. No entanto, o stress continua a afetar o corpo, esteja 
a enfrentar uma ameaça real ou a correr para apanhar o autocarro. A reação 
ao stress também é desencadeada pelo stress mental, por exemplo, quando tem 
muitas coisas para fazer e tem prazos curtos para cumprir.
  
Como pode imaginar, o stress em si não é perigoso, na verdade, é um mecanismo 
de sobrevivência. O perigo reside na falta de recuperação.  
A maioria de nós já experienciou os efeitos físicos do stress, tal como dores de 
cabeça, ritmo cardíaco acelerado e ombros tensos. Estas reações são a forma 
que o nosso corpo tem para nos chamar a atenção para a necessidade de fazer 
algumas alterações no estilo de vida a fim de reduzir os níveis de stress.  
Eis algumas técnicas simples para lidar com o stress, em qualquer lugar e em 
qualquer altura: 
 
•  Inspire profundamente várias vezes

• Mova os ombros

•  Alongue o pescoço, movendo a cabeça para a esquerda e para a direita 
(mantenha cada posição durante 10 segundos, relaxe e repita do outro lado

•  Sorria! Quando sorrimos, os músculos do rosto contraem-se, o que sinaliza ao 
cérebro para liberar substâncias químicas que nos ajudam a relaxar 



83



84

Referências
 
Berkman LF, Syme SL. Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year 
follow-up study of Alameda County residents. Am J Epidemiol. 1979;109(2):186-204 
 
Consensus Conference Panel, Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Joint Consensus 
Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society on 
the Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: Methodology and Discussion. J 
Clin Sleep Med. 2015;11(8):931-952.  
 
Crane JD, MacNeil LG, Lally JS, et al. Exercise-stimulated interleukin-15 is controlled by 
AMPK and regulates skin metabolism and aging. Aging Cell. 2015;14(4):625-634. 
 
Dinas PC, Koutedakis Y, Flouris AD. Effects of exercise and physical activity on depression. 
Ir J Med Sci. 2011;180(2):319-325.  
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fats and Fatty Acids in Human 
Nutrition. Report from an Expert Consultation. Geneva: FAO Food Nutr Pap. 2010;91. 
 
Gibson AA, Sainsbury A. Strategies to Improve Adherence to Dietary Weight Loss 
Interventions in Research and Real-World Settings. Behav Sci (Basel). 2017;7(3):44. 
 
Hartescu I, Morgan K, Stevinson CD. Increased physical activity improves sleep and mood 
outcomes in inactive people with insomnia: a randomized controlled trial. J Sleep Res. 
2015;24(5):526-534  
 
Hopkins M, Blundell JE. Energy balance, body composition, sedentariness and appetite 
regulation: pathways to obesity. Clin Sci (Lond). 2016;130(18):1615-1628.  
 
Hötting K, Röder B. Beneficial effects of physical exercise on neuroplasticity and 
cognition. Neurosci Biobehav Rev. 2013;37(9 Pt B):2243-2257.  
 
Mamerow MM, Mettler JA, English KL, et al. Dietary protein distribution positively 
influences 24-h muscle protein synthesis in healthy adults. J Nutr. 2014;144(6):876-880.  



85

 
Nordic Nutrition Recommendations 2012. Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition 
Recommendations 2012. 2014;5(11):1 
 
Paddon-Jones D, Rasmussen BB. Dietary protein recommendations and the prevention of 
sarcopenia. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009;12(1):86-90.  
 
Renzella J, Townsend N, Jewell J, et al. What National and Subnational Interventions and 
Policies Based on Mediterranean and Nordic Diets are Recommended or Implemented in 
the WHO European Region, and is there Evidence of Effectiveness in Reducing 
Noncommunicable Diseases? [Internet]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 
2018.  
 
Smethers AD, Rolls BJ. Dietary Management of Obesity: Cornerstones of Healthy Eating 
Patterns. Med Clin North Am. 2018;102(1):107-124.  
 
The World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous 
Update Project Expert Report 2018. Recommendations and public health and policy 
implications. Available at dietandcancerreport.org. 
 
Willett W, Rockström J, Loken B, et al. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet 
Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019 Feb 
2;393(10170):447-492. Epub 2019 Jan 16. Erratum in: Lancet. 2019 Feb 9;393(10171):530. 
Erratum in: Lancet. 2019 Jun 29;393(10191):2590. Erratum in: Lancet. 2020 Feb 
1;395(10221):338. Erratum in: Lancet. 2020 Oct 3;396(10256):e56. 
 
Yang CL, Schnepp J, Tucker RM. Increased Hunger, Food Cravings, Food Reward, and 
Portion Size Selection after Sleep Curtailment in Women Without Obesity. Nutrients. 
2019;11(3):663. 

WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021



86

SEJA A SUA MELHOR VERSÃO!  



87



Copyright ©2021 Oriflame Cosmetics AG

ORIFLAME PORTUGAL,  
Apoio ao Cliente e Encomendas: (+351) 308 807 500  

www.oriflame.pt  
Todas as promoções estão sujeitas ao stock existente. Produtos que se encontrem esgotados não acumulam para 

valores mínimos pedidos em qualquer promoção. Promoções válidas salvo erro tipográfico. 

PT 
WELLNESS BY ORIFLAME | GUIA DE PRODUTOS 2021-2022


	2021.ce.213.book.pt.002-003_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.002-003_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.004-005_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.004-005_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.006-007_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.006-007_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.008-009_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.008-009_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.010-011_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.010-011_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.012-013_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.012-013_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.014-015_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.014-015_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.016-017_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.016-017_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.018-019_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.018-019_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.020-021_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.020-021_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.022-023_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.022-023_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.024-025_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.024-025_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.026-027_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.026-027_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.028-029_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.028-029_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.030-031_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.030-031_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.032-033_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.032-033_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.034-035_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.034-035_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.036-037_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.036-037_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.038-039_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.038-039_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.040-041_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.040-041_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.042-043_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.042-043_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.044-045_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.044-045_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.046-047_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.046-047_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.048-049_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.048-049_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.050-051_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.050-051_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.052-053_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.052-053_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.054-055_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.054-055_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.056-057_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.056-057_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.058-059_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.058-059_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.060-061_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.060-061_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.062-063_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.062-063_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.064-065_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.064-065_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.066-067_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.066-067_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.068-069_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.068-069_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.070-071_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.070-071_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.072-073_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.072-073_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.100-001_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.100-001_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.074-075_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.074-075_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.076-077_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.076-077_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.078-079_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.078-079_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.080-081_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.080-081_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.082-083_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.082-083_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.084-085_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.084-085_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.086-087_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.086-087_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.088-089_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.088-089_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.090-091_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.090-091_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.092-093_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.092-093_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.094-095_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.094-095_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.096-097_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.096-097_Oriflame_HighRes_single_2
	2021.ce.213.book.pt.098-099_Oriflame_HighRes_single_1
	2021.ce.213.book.pt.098-099_Oriflame_HighRes_single_2

